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Sammanfattning
Målet med detta projektarbete har varit att granska produkten Spotalike och
utveckla en ny version som gör produkten mer eftertraktad. Problemgranskning
har gjorts med analysering av användardata – hur Spotalike används, av vem,
varför den används, osv. Den nya versionen av Spotalike planerades med hjälp
av designskisser och prototyper som togs fram som första steg för att få en
bättre bild av slutresultatet. Den nya versionen är inte tillgänglig publikt, men är
fullt funktionell lokalt. Lösningen som togs fram var att skapa en musikspelare
som bygger på de grundprinciper gamla Spotalike har. Musikspelaren är bygd
med React och använder Spotify i bakgrunden som motor. Utöver de redan
befintliga funktionerna så har även nya funktioner tagits fram och gränssnittet
har redesignats. Någon ny användarstatistik för att se om lösningen har gynnat
bra resultat i form av användarupplevelse finns inte tillgänglig då tjänsten ännu
inte har hunnit bli tillgängligt publikt.
Nyckelord: Webbutveckling, applikation, musiktjänst, streaming, Spotify,
Last.fm, API, Webbtjänster, REST, server, JavaScript, React
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Abstract
The goal with this assignment has been to study the product Spotalike and
develop a new version to make the product more attractive. The studying of the
product was done with the help of user data, such as how Spotalike is being
used, what target audience it has, why it's being used, etc. The new version of
Spotalike was planned by making design sketches and prototypes which were
created as a first step in order to get a better picture of what the result would be.
The new version is not available to the public, but it is fully functional and
works locally. The solution that was concluded was to develop a music player
which is built on the founding principles of the old Spotalike. The music player
is developed with React and is powered by Spotify. Besides the old functions
there are also new functions that has been implemented, and the interface has
been redesigned. There is currently no new user data available to determine the
result of the development, since the new version of Spotalike hasn't been made
public yet.
Keywords: Web development, application, music service, streaming, Spotify,
Last.fm, API, Web services, REST, server, JavaScript, React
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Förord
Webbutveckling, Mittuniversitetet – Det utbildningsprogram som jag har
studerat under de senaste två åren har nu kulminerat i det här examensprojektet.
Jag gick från att inte veta särskilt mycket om webbutveckling till att nu kunna
skapa helt egna applikationer, hemsidor, databaser, m.m. Jag har lärt mig
otroligt mycket på väldigt kort tid. Jag var skeptisk i början av min utbildning
och tvivlade på om jag hade hamnat rätt. Jag hade trots allt aldrig hållt på med
programmering tidigare, och som jag har hört ofta är fallet så tenderar man att
lätt bli avskräckt från programmering när man är ny. Så sant som det var så
fortsatte jag ändå, för jag ville ge det ett ärligt helhjärtat försök, och det jag fick
som belöning för detta var fyndet av en ny passion. Idag älskar jag att
programmera och vill hela tiden lära mig nya saker.
Jag vill rikta ett enormt tack till mina lärare under det här programmet – Mattias
Dahlgren och Mikael Hasselmalm. Utan deras engagemang, tillmötesgående
och alltid hjälpsamma inställning och hemtrevliga personligheter så hade jag
förmodligen inte gått klart utbildningen.
Jag vill även tacka de anställda på Osynlig, framför allt Linda Bergström och
Stefan Edberg, som gjorde det möjligt för mig att genomföra detta
examensarbete hos dem.
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Inledning
Spotalike är en tjänst som genererar Spotify-spellistor. Som användare anger
man en låt och en artist, och resultatet blir en lista med liknande musik. Den här
tjänsten fungerar väl ur ett tekniskt perspektiv, men det är något som saknas.
Idag står Spotalike stadigt på ca 28.000 användare per månad [1], vilket kan
jämföras med Spotifys 191 miljoner användare per månad [2]. Då tjänsterna går
hand i hand så finns det helt klart utrymme för förbättring. Tjänsten är
fortfarande betecknad som beta och siffrorna ser inte ut att ändras särskilt
mycket – med andra ord så har tjänsten kört fast och tar sig inte längre.
Uppgiften med det här arbetet blir att identifiera vad problemet är med tjänsten
och skapa en kreativ lösning på hur problemet kan lösas. Vad behöver göras för
att den ska ta sig till nästa nivå och locka åt sig fler användare. Här kommer det
bli aktuellt att analysera data för hur tjänsten används idag, att försöka
identifiera en målgrupp och fundera kring vad tjänsten behöver mer i form av
funktionalitet. När alla nödvändiga frågor är besvarade så ska nästa steg
planeras för hur den här tjänsten ska återupplivas och få ett bättre fotfäste och
fler användare.

1.1

Bakgrund och problemmotivering
Osynlig är en designbyrå från Sundsvall som arbetar med UX-design och frontendutveckling och tar fram kreativa digitala lösningar åt sina klienter och deras
användare, allt från analys av kundbehov, interaktiva prototyper till färdiga
utvecklade applikationer och webbplatser.
Spotalike är deras egna projekt, skapad av en grupp utvecklare på Osynlig. De
jobbar på projektet med jämna mellanrum, men då det finns klienter och
viktigare arbeten att ägna sig åt så blir Spotalike för det mesta liggande åt sidan.
Utan någon aktiv insats, fortfarande med betastatus samt stagnerande
användarsiffror så behöver tjänsten ett lyft.
Statistiken visar att ungefär 70% av användarna är helt nykomna, medan 30%
är återkommande besökare. Det är alltså över hälften av användarna som bara
använder tjänsten en gång. [1]

1.2

Övergripande syfte
Resultatet som önskas av arbetet är att Spotalike gör ett starkare intryck och
framstår som en mer utfylld tjänst. Antalet besökare önskas öka, samt att de
som använder tjänsten återkommer, gärna regelbundet och stannar kvar under
längre stunder.
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Avgränsningar
Då det är flera anställda på arbetsplatsen som arbetar med detta projekt och har
egna idéer för Spotalikes framtid och funktioner så kommer tjänsten med stor
sannolikhet att utvecklas vidare efter att detta projektarbete är avslutat.
Resultatet med det här arbetet kan då ses som en ny uppgraderad version av
Spotalike, men med utrymme för påbyggnad. Spotalike är ett levande projekt
och det är svårt att vid något stadie klassa tjänsten som ”färdig”.
Detta arbete innefattar först rollen som UX-designer för att identifiera
kundgrupp, kundbehov samt framtagande av ny design och nya funktioner för
att ta tjänsten vidare, och sedan i rollen som frontend-utvecklare, för att ta fram
en uppgraderad version med ett förbättrat gränssnitt. Utvecklingsfasen kommer
pågå så långt som känns tidsmässigt rimligt. Många ambitiösa idéer kanske får
läggas åt sidan så att huvudfunktionaliteten hinner implementeras.

1.4

Konkreta och verifierbara mål
Det här projektarbetet har som mål att:
•

Analysera data och bedöma hur Spotalike används idag, av vem, på
vilka enheter, m.m.

•

Tänka ut konkreta och verklighetsförankrade funktioner som kan läggas
till i tjänsten för att göra den mer användbar så att besökarna använder
tjänsten fler gånger.

•

Planera och skissa på ett nytt gränssnitt som ska vara tilltalande och
användbart för användaren, samt baserat på användarnas val av enhet.

•

Ta fram designskisser och en interaktiv prototyp skapad med Photoshop,
Adobe XD eller liknande.

•

Testa prototypen mot olika användare och ta emot feedback som sedan
används för att bygga vidare på designen. Denna process fortsätter tills
användartesterna ger godkända och positiva resultat. Gränssnittets mål
är att vara intuitivt och lättanvänd och funktionerna i prototypen ska
kännas spännande och användbara.

•

Gå igenom orginalkoden och få en förståelse för hur Spotalike fungerar.

•

Planera lämplig tekniskt strategi (val av programmeringsspråk,
versionshanteringsverktyg, etc) samt skissa upp flödesscheman.

•

Börja utveckla egen kod och skapa ett fungerande gränssnitt baserat på
designskisser, prototyp och flödesscheman.
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Översikt
När man läser denna rapport så utgås det från att läsaren har en grundläggande
förståelse för webbutveckling. I kapitel 2 beskrivs det lite mer ingående om
vilka tekniker och metoder som mer specifikt berör just detta projektarbete.
Kapitel 3 beskriver hur projektarbetet är planerat och vilka olika moment det
kommer delas upp i, medan kapitel 4 beskriver mer ingående hur
problemmotiveringen har lösts, vilka medel och verktyg som har använts, osv.
Projektrapporten avrundas i kapitel 5 och 6, där resultatet av arbetet
sammanfattas för sedan diskuteras kring vad som gick bra, vad som gick
mindre bra och övriga saker värda att nämnas.

1.6

Författarens bidrag
Arbetsplatsen gav åtkomst till Google Analytics för Spotalike där statistik
kunde undersökas. Även källkoden till Spotalike gavs det åtkomst till (till större
delen utvecklad av Stefan Edberg). Dock så har ingen tidigare producerad kod
använts eller byggts vidare på, utan har bara funnits där för analyserande syfte.
Koden som skapats under detta projektarbete har till fullo gjorts av författaren
av rapporten.
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User experience design (UX-design) är ett brett designkoncept som fokuserar
på användaren av en produkt eller tjänst och hur upplevelsen är under
användningen. UX-designprocessen består av ett flertal olika faser, allt från
research och analysering av data, till färdiga interaktiva prototyper – hela tiden
med användaren som fokus. [3]
Termen myntades 1995 av Donald Norman som då arbetade som kognitiv
betéendeforskare på Apple. Han ville slå samman alla de olika aspekterna som
han ansåg tillhöra UX-design under ett och samma namn – allt från industriell
design, grafisk design, gränssnitt, fysisk interaktion, osv. [4]
UX-design kan i praktiken tillämpas på vilket område som helst där det finns
någon form av interaktion mellan produkt och användare. Dock pga dess
historia så används termen oftast i samband med digitala tjänster, så som appar,
webbplatser och övriga programvaror. Under arbetsprocessen så identifierar
man kundgrupper, deras behov och problem. Man arbetar med att försöka lösa
kundernas problem på bästa möjliga sätt, där designen och gränssnittet ska vara
så intuitiv och lättanvänt som möjligt. Ibland kan arbetsprocessen handla om att
identifiera problem som kunderna själva inte inser att de har. Ibland kan en
klient vara under intrycket av att det är en app deras företag behöver, men en
UX-designer kanske ser att problemet ligger någon annanstans och kan bidra
med ett annat alternativ. UX-design är en mer teoretisk än teknisk
designprincip. [3]
När kundgrupper och kundbehov är identifierade kan arbetet övergå till att
skapa något mer praktiskt, oftast genom skisser och wireframes. Det är här
produkten börjar att ta sin form och går ofta igenom många iterationer och
förändringar innan man går vidare. Nästa steg i processen är att tillsätta mer liv
i skisserna genom att skapa interaktiva prototyper. Dessa kan man låta testas av
olika grupper som får bidra med feedback och ger en förståelse över hur de
tycker att gränssnittet fungerar och hur designen upplevs. Här får man som UXdesigner en bättre förståelse över vad som är bra och dåligt med designen, och
kan då återgå till ritbordet och jobba vidare på prototypen och tillämpa
eventuella förändringar, för att sedan gå tillbaka till testfasen igen. Denna
process brukar upprepas tills man bedömer att designen känns acceptabel och
man kan gå vidare till själva utvecklingen av produkten. Se illustrationen nedan
som visar hur arbetsprocessen vanligtvis ser ut för en UX-designer. [3]
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Figur 1: UX-designprocess

Vanligtvis när prototypen går till utvecklingsfasen så överlämnas ansvaret från
UX-designern till en front-end-utvecklare som ger prototypen liv genom att
programmera den och ger den äkta funktionalitet. [3]

2.2

Adobe XD
Adobe XD är en programvara som främst används i syfte för UX-design. Det är
ett verktyg man använder för att ta fram snabba prototyper över hur en
applikation eller webbplats kan se ut eller är tänkt att fungera. Man gör denna
interaktiv genom att dra kopplingar mellan olika komponenter så när
användaren trycker på en knapp eller en länk så uppdateras vyn. Man får en
tydligare bild över hur produkten kommer att upplevas när den är färdig, samt
att man kan låta andra personer testa prototypen och komma med feedback om
möjliga förbättringar. [5]
Ingen form av programmering görs i Adobe XD, utan är enbart ett grafiskt
verktyg. Prototypen kan sedan överlämnas till en front-end-utvecklare som kan
använda sig av den som en ritning eller mall för att programmera en komplett
fungerande version. [5]

2.3

React
React grundades 2011 av Jordan Walke, en utvecklare anställd hos Facebook.
React användes först för att designa Facebooks nyhetsflöde men blev sedan
open-source 2013 och används idag till ett flertal olika webbplatser och
applikationer. [7]
React använder sig av ett s.k. virtuellt DOM-träd och genom att använda sig av
detta så sker uppdateringar mycket snabbare. En applikation skapad med React
är uppbyggd av komponenter och tack vare det virtuella DOM-trädet så
uppdateras endast de komponenter där förändringar sker. Man kan säga att en
React-applikation uppdaterar saker selektivt beroende på vad som har
uppdaterats. [8]
Komponenter i React har en sorts hierarki. Första och enda obligatoriska
komponenten är huvudkomponenten som omkapslar hela applikationen. Sedan
kan man i denna ha mindre komponenter, och i dessa komponenter kan man ha
andra komponenter, osv. Det blir en sorts hierarki, bestående av child
components, sibling components och parent components. [8]
5
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Varje komponent i React har ett eget utrymme för att lagra data på som kallas
state. I denna kan man skapa t.ex objekt och variabler med värden som man
behöver i applikationen. Den data som finns i en state är som standard bara
åtkomlig i just den komponenten, men komponenter kan skicka data mellan
varandra med olika metoder. Två stycken sibling components vet inte vad den
andra har för data i sin state. Om det då krävs att flera olika komponenter kan ta
del av samma data så kan denna data exempelvis lagras i deras parent
component som sedan ger åtkomst till datan hos sina child components. [8]
Allt som bygger upp en komponent är oftast sammanslaget i en och samma fil.
Detta är i kontrast med hur man ofta brukar arbeta annars där t.ex JavaScript,
HTML och CSS/Sass helst hålls åtskilda i olika dokument. [8]
Varje komponent i React är i form av en JavaScript-klass som oftast har en
renderare. I denna skapar man komponentens HTML-struktur och vad för data
som ska visas, och denna kan även utföra conditional rendering där man anger
olika krav som måste uppfyllas för att vissa element ska renderas. [8]

2.4

Versionshantering
Versionshantering går ut på att under arbetsprocessen av ett projekt föra en
historik över vad man har ändrat, när man har ändrat det och vem som har
ändrat det. Det kommer till stor användning för att få en överblick över arbetet.
Skulle något bli fel kan man backa tillbaka och se om något har ändrats som
kan vara orsaken. Det kommer även till stor användning då det ofta är flera
personer som jobbar samtidigt på ett projekt, ibland till och med i samma filer.
Processen av att uppdatera och göra ändringar i projektet blir då betydligt
smidigare med ett versionshanteringssystem. [9]
Git är ett open source versionshanteringssystem som grundades 2005 av Linus
Torvalds. Syftet med Git är att det ska vara snabbt och enkelt att använda och
har teamwork som sitt fokus där det inte ska spela någon roll om man är 10
eller 1000 medarbetare på ett projekt. Git fungerar lika bra online som det gör
offline. Man kan skapa en lokal lagring av sitt arbete på sin egna dator (s.k
local repository) och vid ett senare skede då man är redo att publicera sina
uppdateringar till sina medarbetare (på en s.k remote repository) så är det lätt att
göra så. I de flesta andra versionshanteringssystem fungerar det enbart om man
är uppkopplad mot en server av något slag. Det som får Git att sticka ut mest är
deras branch funktionalitet där flera användare kan arbeta med olika saker
samtidigt utan att hindras av varandra för att sedan få sitt arbete ihopsatt
tillbaka till ett och samma. [9] [10]
GitHub är en webbplats som fungerar som ett nav för repositories. Det är i all
enkelhet en plats att samla sina repositories på, att se andras repositories, gå
igenom branches, se vilka användare som har tillgång till filerna, vem som har
gjort vilka ändringar och när, osv. Det är ett gränssnitt där man får överblick
över vad som sker i versionshanteringen och har allting samlat på ett ställe. [11]
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API & fetch
Application Programming Interface (API) kan lättast beskrivas som en
”budbärare”. När en applikation skickar data till en server så tolkar servern
datan och gör de handlingar den är programmerad till att göra för att sedan
skicka svaret tillbaka till användaren. Applikationen hanterar datan och
presenterar den information användaren eftertraktade på ett läsbart sätt. Detta är
vad ett API gör. [12]
Med hjälp av ett API kan man begära data från en extern källa, och när
applikationen får tillbaka ett svar kan man använda datan för olika ändamål och
utföra olika funktioner. [12]
Fetch är en metod i JavaScript som används för att nyttja API-anrop. Med fetchmetoden skickar man ett request object (begäran) och får tillbaka ett response
object (svar). Hur dessa objekt är uppbyggda är olika beroende på vad för data
man har begärt att få tillbaka. [13]

2.6

Spotify Web Playback SDK
Web Playback SDK (Software Development Kit) är skapad av Spotify och är ett
JavaScript-bibliotek ämnad för klientsidan av en applikation eller webbsida.
Den tillåter att man skapar en musikspelare med Spotify Connect och kan spela
upp låtar från Spotify direkt i webbläsaren. Det är densamma teknologi som
används i Spotifys egna Web Player. [14]
Med hjälp av Web Playback SDK kan man även hämta metadata för den musik
som spelas, hämta metadata om Spotify-användare och kontrollera uppspelning.
Det man inte kan göra är att bland annat spela upp specifika låtar, spara
spellistor eller autentisera användare – dessa uppgifter sköter man istället med
Spotifys API. [14]
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För att vidareutveckla en applikation eller webbplats så kan man med fördel
först testa hur den används i nuläget och försöka identifiera vad som kan
förbättras. Finns det funktioner som är bra och används mycket som kan
förbättras ännu mer? Finns det funktioner som potentiellt skulle önskas vara
med? Eller är det kanske rentav vissa funktioner som kan tas bort helt och
hållet? Här vill man vanligtvis göra större djupare användartester där man får
tydlig feedback direkt från målgruppen över vad som ska göras, men då detta
projektarbete har mer fokus på utveckling än teorin bakom användbarhet så
kommer det göras en del antaganden gällande design och funktionalitet så att
arbetet med utvecklingen och programmeringen kan komma igång snabbare.
För det här projektarbetet så kommer Google Analytics för nuvarande Spotalike
att användas. Här kan man få en överblick över hur webbplatsen används,
vilken målgrupp som besöker den, hur ofta den besöks, hur webbplatsen hittas,
osv. Man kan skapa sig en ganska bra övergripande bild över vad för personer
som besöker webbplatsen och framförallt varför. Här är det bra att föra
anteckningar och försöka skapa sig en egen uppfattning om vad som kan
förbättras. Är det kanske långa laddningstider, eller är det för många olika steg
att ta innan man som användare får något resultat. Nästa steg blir att fundera
kring vad man skulle vilja utveckla som kan potentiellt lösa problemen som
man har identifierat.

3.2

Nytt gränssnitt
Hur en tjänst som Spotalike kan vidareutvecklas och locka åt sig fler användare
är en fråga med flerfaldiga svar. Det finns många olika slutsatser man kan
komma fram till här och det finns inga klara rätt eller fel. Den slutsats som
kommits fram till i just detta projektarbete är att Spotalike ska utvecklas till en
tredjepartens musikspelare som använder Spotifys API som motor. Det kommer
alltså läggas mycket arbete på att läsa igenom deras dokumentation för att ta
reda på vad för olika funktioner som går att använda. Hur beslutet landade i att
skapa just en musikspelare kommer beskrivas mer ingående i
konstruktionskapitlet.

3.3

Utveckling av prototyp
När man har sin idé på vad som ska utvecklas så kan man med stor fördel skapa
wireframes och skisser för att underlätta utvecklingsprocessen. Här kommer
Photoshop att användas i början för att ta fram en snabb designskiss och ge ett
exemplar över hur gränssnittet kan se ut och vad för färger som kommer
användas. När ett antal designskisser är skapade så kan man övergå till att skapa
en prototyp. Denna kommer skapas i Adobe XD och ska göras interaktiv, och
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målet här är att göra den så verklighetstrogen som möjligt – med andra ord när
man använder prototypen så ska det kännas så likt det planerade resultatet som
möjligt och ge en tydlig simulering över vilken sorts funktionalitet som ska
finnas med.

3.4

Utveckling av applikation
Med hjälp av prototypen kommer man kunna gå över till utvecklingsfasen. I
vanliga fall så vill man utföra omfattande användartester innan man övergår till
denna fas för att samla in feedback på hur webbplatsen används och se över
vilka förändringar som kan göras, men då detta arbete är mer fokuserat på
utveckling så kommer denna fas att köras igång snabbare med bara ett fåtal
tester utförda. Dessa tester kommer göras med Osynligs personal.

3.5

Planering
Spotalike idag är skapad med ett PHP-baserat ramverk som heter Laravel, men
det som kommer skapas i detta projektarbete ska göras helt och hållet med
ReactJS. Det som kommer byggas upp är en responsiv webbplats som också
kan laddas ner och användas som en progressiv webbapp på mobil. Mycket
kommer att byggas upp på nytt från grunden och det som man just nu kan kalla
”Spotalike 2.0” blir sin egna entitet jämfört med sin föregångare. För att då
kunna få med all funktionalitet från gamla Spotalike till det nya så måste det
göras om i React. Här blir det aktuellt att testa gamla Spotalike med olika
webbläsare och de inbyggda inspekteringsverktygen. Under exempelvis
nätverksfliken i inspekteringsverktyget så kan man se vilka olika anrop som
görs till olika webbtjänster. Naturligtvis så ska även den nya påtänkta
funktionaliteten implementeras, samt att allting ska formges till att vara så lik
designskisserna och prototypen som möjligt.

3.6

React & komponenter
Utvecklingen kommer ske med Visual Studio Code där första steget är att
installera en ny React applikation. Då React består av komponenter så måste
man också tänka här hur man tänker bygga upp applikationen – vilka
komponenter ska utföra vilka funktioner, vad för data kommer behövas för att
kunna utföra dessa funktioner, hur kommer komponenterna förhålla sig till
varandra, osv. Att ändra sig i efterhand och komma fram till att en del av en
befintlig komponent borde egentligen vara sin egna komponent kommer kräva
en hel del förändringar i koden och kommer lätt orsaka buggar och annat strul.
Därför är det bättre att i bästa möjliga mån göra rätt struktur från början.
Eftersom appen kommer använda sig av webbtjänster och göra anrop så måste
man också tänka på vilken komponent som gör vilket anrop och vad för data
som ska samlas in. Man vill gärna bilda sig en bra förståelse för hur data
skickas mellan komponenter innan man tar sig an uppgiften.
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Versionshantering
För att säkerställa att utvecklingen går smidigt framåt och backas upp med
säkerhetskopior så kommer allting att versionshanteras med GitHub. Detta
gäller dock bara koden och själva programutvecklingen. Designskisser, prototyp
och dylikt kommer inte att versionshanteras.
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Statistiken som samlades in i researchfasen visade att besökarna som hamnar på
Spotalike kommer dit genom sökmotorer efter att ha sökt frågor som ”Songs
like...” eller ”Songs similar to...”. Det visades väldigt tydligt att de som
använder Spotalike gör det för att hitta ny musik som liknar något de redan
känner till och gillar. Ett scenario kan till exempel vara att man har lyssnat sig
less på sin favoritmusik och vill hitta något nytt och spännande, men som ändå
påminner om den musik man redan gillar.
Statistiken visade också att besökarna använder tjänsten bara en gång för att
sedan inte återkomma. Utan djupgående avancerade användartester så fick en
del antaganden göras här för att förklara varför besökarna inte använder tjänsten
fler gånger. Den slutsats som man landade i här är att det är för många steg att
genomföra innan man får ett resultat. Efter att man har sökt efter en låt och får
en spellista genererad så är det inte direkt uppenbart vad det är man ser på
skärmen. Låttiteln och knappen ”Add to Spotify” är det som drar mest
uppmärksamhet och de båda ligger nära tillsammans, så rent instinktivt tänker
man att den här knappen lägger bara till den låten, medan resten av låtlistan
ligger mer för sig själv. Skärmdumpen i figur 2 visar hur en låtlista presenteras i
nuvarande Spotalike.

Figur 2: Skärmdump från gamla Spotalike
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Den första spontana tanken här är att knappen borde ligga längre ner och
kanske döpas om till ”Save playlist” så man förstår att den hör till spellistan.
Vid klick på varje separat låt i listan så öppnas låten i Spotify som en länk, men
dock så måste man gå in i Spotify själv för att börja spela den. Samma sak
gäller spellistan man har skapat där man måste själv gå in i Spotify för att först
leta reda på spellistan och sedan starta den. Det blir väldigt mycket hoppande
mellan två olika applikationer, vilket blir distraherande och stökigt i längden.
Tankespåret blev att det skulle vara bättre ifall man kunde ta bort Spotifyapplikationen helt och hållet. Lite sökningar på Google bekräftade att det är
fullt möjligt att skapa en tredjepartens musikspelare som använder sig av
Spotify i bakgrunden och streamar musiken till ens egna applikation med hjälp
av Spotifys API och Web Playback SDK.

4.2

Designskiss
Det första steget i utvecklingen blev att ta fram designskisser och wireframes.
Då statistiken visade att det är ganska jämnstora grupper som använder mobil
och desktop så bestämdes det att applikationen ska vara tillgänglig för båda
enheterna, rimligtvis som en responsiv webbplats. Designskisserna gjordes i
Adobe Photoshop, där även logotypen redesignades.

Figur 3: Designskiss för spellistan i nya Spotalike
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Tanken med designen är att den ska vara trogen till orginalet, men ändå kännas
ny och fräsch. Skapar man en ny design för en redan befintlig applikation eller
webbplats så vill man gärna inte stöta bort gamla användare som är vana vid att
det ser ut på ett visst sätt. I övrigt så är designen ganska vanlig för en typisk
musikspelare.
När man sparar en spellista i gamla Spotalike så döps den automatiskt till det
låtnamn som man har sökt på. En nyare och mer modern funktion som har lagts
till i redesignen är möjligheten att döpa sin spellista. Detta görs genom inputfältet som är placerad bredvid spara-knappen, där ”My Spotalike Playlist” är
placerat som standardnamn. Man kan även favorisera en specifik låt som då
sparas till användarens bibliotek på Spotify.

4.3

Komponenter
Eftersom en musikspelare uppdaterar och ändrar mycket innehåll visuellt för
användaren så har ramverket React valts som utvecklingsverktyg. Först delades
applikationen upp i de komponenter som känns mest logiska och sedan kunde
utvecklingen påbörjas för varje enskild komponent. Se figuren nedan som
illustrerar hur projektets olika komponenter har strukturerats upp samt vilken
data som lagras i dem.

Figur 4: Komponenter i React och deras huvudsakliga ansvarsområde
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Registrering & autentisering
För att få göra API-anrop till Spotify så behövs autentisering, dvs. ett
godkännande att man får göra anrop och vilka begränsningar som finns. I det
här projektet finns två varianter av autentisering – en som applikationen
ansöker om och en som användaren själv aktivt måste godkänna.
Det första man måste göra är att registrera sin applikation på Spotify For
Developers (https://developer.spotify.com). När man har registrerat sin
applikation så får man ett unikt ID-nummer som används så Spotify kan hålla
koll på vilka som använder deras API.
Spotify kräver att alla API-anrop är autentiserad, oavsett vilken data man är ute
efter. När spellistan genereras så görs anrop som söker efter låtar och artister i
Spotifys databas, och då detta inte involverar användarens uppgifter på något
sätt så behöver inte användaren godkänna dessa anrop. Däremot behövs den
fortfarande autentiseras, och pga säkerhetsskäl så får inte denna autentisering
ske från klientapplikationen, utan måste ske från en separat server. Därför
skapades en enkel REST-ful server som sköter just detta. När klienten vill söka
efter musik så görs ett anrop till REST-servern som i sin tur anropar Spotifys
API och begär ett certifikat. Certifikatet skickas sedan tillbaka till klienten, och
då är det fritt fram för klienten att börja söka efter musik i databasen.
När det dock kommer till att spela upp musik och spara spellistor så är
användarens egna uppgifter involverade, och då behöver användaren själv
aktivt godkänna autentisering. I programkoden specifierar man med olika s.k.
scopes vad för rättigheter man vill komma åt (i det här fallet ska applikationen
kunna spela upp musik, spara spellistor och låtar). Via en länk skickas
användaren vidare till en inloggningssida där användaren då väljer om han/hon
vill acceptera detta och logga in eller inte. När inloggningen är genomförd så
skickas användaren till en redirect URL som skaparen har fått specificera när
applikationen registrerades på Spotifys utvecklarsida.

4.5

Att generera en spellista
Den största huvudsakliga funktionen som konstruerats är den som genererar
spellistan. Detta görs med ett antal olika API-anrop. En av källorna är
musikjätten Last.fm som har stora mängder data som visar vad olika användare
lyssnar på.
Det första som händer när man börjar skriva in en låt i sökrutan är att
applikationen försöker lista ut vad det är användaren försöker söka efter och ger
förslag. Detta är en funktion som körs varje gång ett knapptryck sker i inputfältet, där ett API-anrop sedan görs till Last.fm. Anropen skickar värdet från
input-fältet och ber om en lista tillbaka från Last.fm med låtar som mest
matchar värdet.
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Figur 5: Applikationen ger förslag på vad användaren möjligtvis letar efter

Vid klick på en av låtarna som föreslås för användaren så börjar en spellista att
genereras baserad på denna låt. Först görs ett anrop till Last.fms API där man
skickar med den låttitel och det artistnamn man valt. Resultatet från anropet är
en lista med liknande låtar baserad på lyssnarstatistik.
Dock så ser Last.fm och Spotifys databaser olika ut, så den musik man hittar på
Last.fm finns nödvändigtvis inte tillgänglig på Spotify. Nästa steg är att gå
igenom varje låt i resultatlistan och kolla om den finns tillgänglig i Spotifys
bibliotek. Finns den så sorteras den in i den slutgiltiga spellistan, och finns inte
låten så hoppar funktionen över den. När funktionen nått sitt slut så finns en
spellista färdig att presentera för användaren. Illustrationen nedan visar ett
flödesschema för hur funktionen fungerar steg för steg.
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Figur 6: Flödeschema för skapande av spellista

När spellistan är färdig så lagras den till applikationens state. Eftersom React
använder conditional rendering så ändras vad som renderas till webbläsaren
beroende på olika förutsättningar. När applikationen upptäcker att det finns en
spellista tillgänglig så laddas komponenten med musikspelaren igång och
skriver ut den musik som finns lagrad.

4.6

Musikspelaren
Det är fritt fram för användaren att generera en spellista och se resultatet utan
att själv behöva logga in och godkänna anropen till Spotifys API. Genererandet
av spellistan kräver trots allt inga uppgifter från själva användaren, utan bara
data från Spotify. Dock för att kunna spela upp musiken som just tagits fram så
kommer användaren behöva godkänna att applikationen streamar musik via
Spotify till användarens webbläsare. Detta görs via en inloggningsknapp som
skickar användaren vidare till Spotifys egna inloggningssida. När inloggningen
16

Utvecklingen av Spotalike
Mattias Bygdeson

2019-06-09

är gjord så är applikationen autentiserad till att utföra önskade funktioner fram
tills applikationen laddas om eller en viss mängd tid har passerat, varpå
användaren måste logga in på nytt.
Hur musikspelaren fungerar rent tekniskt är att användaren spelar upp musiken
på sitt Spotify-konto, men i applikationens kod och med hjälp av Web Playback
SDK så överför man uppspelningen från Spotify till applikationen istället. Det
fungerar på samma sätt som när man streamar en video från en extern källa, och
tack vare detta så behöver användaren inte ens ha Spotify installerat på sin dator
– det enda som behövs är en inloggning till Spotify. Då Web Playback SDK
fungerar som ett JavaScript-bibliotek så följer det med funktioner man kan
använda sig av, där det blir enkelt att implementera funktioner som förväntas av
en musikspelare, som att hoppa till nästa låt, föregående låt, pausa, osv.
När en musiklista genereras så hämtas även ett unikt ID-nummer för varje
enskild låt. Det är denna som är nyckeln till att kunna spela upp musiken. Vid
klick på en låt i listan så görs ett API-anrop med en array med dessa IDnummer till Spotify för att spelas upp i den ordning de förekommer i arrayen. I
detta anrop kan man även specificera vart i arrayen man vill börja
uppspelningen, så om användaren klickar på låt nummer 3 så är det denna som
spelas upp för att sedan automatiskt hoppa till nästa låt i ordningen när låten är
färdig.

4.7

Spara spellistor & låtar
Spellistan som genererats och finns inladdad i musikspelaren är ännu inte en
riktig Spotify-spellista. Det som får spellistan att köras i rätt ordning är APIanropet man gör till Spotify där man ber att en array med ID-nummer spelas
upp i en viss ordning. Som användare har man dock funktionen att spara
spellistan till Spotify ifall man vill ha kvar den till senare. Om man väljer att
göra det så görs ett liknande anrop till Spotify.
Först görs ett anrop som skapar och döper en tom spellista. Namnet på
spellistan hämtas från input-fältet som finns intill spara-knappen. Är fältet tomt
så ombeds användaren att fylla i ett namn till sin spellista. När spellistan sedan
är skapad så görs ett till API-anrop där man igen skickar med en array med IDnummer och ber dessa låtar bli tillagda till spellistan på Spotify. Efter att detta
är gjort kan man hitta spellistan på sitt konto. Med liknande anrop kan man
även välja att favorisera enskilda låtar som då lagras i användarens bibliotek.
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Figur 7: Resultatet av att spara en spellista

Spellistan är inte bara sparad på Spotify utan finns även lagrad i webbläsarens
local storage. Denna lagring görs direkt efter att spellistan har genererats utan
att användaren behöver göra det själv. På så sätt så finns spellistan kvar ifall
användaren råkar stänga ner webbläsaren, om den kraschar, eller om personen
vill komma tillbaka senare. Då en komponents state blir automatiskt rensad om
applikationen stängs ner så gjordes denna åtgärd istället.
Det första som då sker när applikationen startar är att den kollar om det finns en
spellista att hämta från local storage och lägger då till den till applikationens
state. Klickar man på backa-knappen så kommer man tillbaka till startsidan tack
vare av att spellistan då rensas från både state och local storage.
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Etiska aspekter
I följande kapitel kommer lite insikt till de moraliska och juridiska aspekterna
som kan vara värda att nämna för detta projektarbete.

4.8.1

Cookies
När en besökare kommer till Spotalike och väljer att logga in med sin
Spotifyinformation så finns alternativet att låta webbläsaren komma ihåg
inloggningen. Detta skapar en cookie som då innehåller informationen så att
besökaren inte behöver fylla i sina uppgifter vid nästa besök. Enligt lag är man
som utvecklare skyldig att meddela besökare om man vill lagra information i
cookies och man måste även ha besökarens aktiva godkännande. Det räcker
alltså inte med en vanlig notis, utan det måste finnas med en knapp som
användaren själv måste klicka på för att godkänna.
Detta är inte implementerat i detta projektarbete, men applikationen som har
skapats är inte heller tillgänglig publikt ännu. Skulle applikationen publiceras så
måste detta implementeras.

4.8.2

Användaruppgifter
Applikationen som har skapats har på olika sätt tillgång till både information
om användarens uppgifter men kan även kontrollera användarens konto till viss
del. Här är det också rimligt att man i klartext förmedlar till användaren vad för
uppgifter man har åtkomst till och vilka uppgifter man kan ändra på.
Musiken på Spotify har också olika tillgänglighet baserat på vilket land
användaren befinner sig i. Musik som t.ex. går att spela i USA finns
nödvändigtvis inte tillgänglig i Sverige. När applikationen då genererar en
musiklista så vill man gärna veta vilket land användaren befinner sig i, annars
kan resultatet av spellistan bli låtar som inte går att spela upp, vilket skulle vara
en väldigt frustrerande användarupplevelse. Applikationen behöver dock ingen
exakt platsinformation gällande stad eller adress, utan enbart land räcker.

4.8.3

Föräldrakontroll
Musik kan i många fall ha rätt vulgärt innehåll och dessa låtar markeras ”E” för
”explicit content” på Spotify. En god moralisk tanke i Spotalike kan vara att ge
användaren möjligheten att välja själv om man vill att låtar med vulgärt innehåll
ska vara inkluderade. Man får tänka att kanske barn potentiellt också använder
Spotalike. Man kan även av regligösa skäl eller övrigt inte vilja ta del av sådant
innehåll. Då man loggar in med Spotify så kanske denna inställning finns med
redan där och behöver därav inte implementeras i Spotalike. Det finns dock
inget svar på denna fråga i nuläget. Det skulle rekommenderas att undersöka
detta ifall Spotalike skulle bli publikt tillgängligt.
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Resultat
Projektarbetet har resulterat i en påbörjad alternativ variant av Spotalike med
nya funktioner och redesignat gränssnitt. Den tidigare versionen av Spotalike
tog en låt och utifrån den genererade en spellista med liknande musik baserad
på användardata från Last.fm. Den nya versionen av Spotalike utför samma
uppgift, men det som skiljer den åt är den nya implementerade musikspelaren
som streamar den genererade musiken via Spotify direkt till webbläsaren.

5.1

Om funktionerna
I musikspelaren loggar man in med sin Spotifyinloggning som då tillåter
applikationen att spela upp musik från Spotify. Användaren kan hoppa till nästa
låt, föregående låt, pausa och spela upp. Övriga funktioner som följer med är att
spellistan går att sparas och hamnar då på användarens Spotify-konto. Det går
även att spara enskilda låtar som då hamnar i användarens bibliotek för
favoriserade låtar. Samtliga funktioner som har skapats är helt och hållet
utvecklade av författaren till rapporten och fungerar bra i praktiken.

5.2

Begränsningar
Applikationen som har skapats är inte publikt tillgänglig i nuläget eller
komplett utvecklad. Den är responsiv för samtliga enheter, såväl mobil som
desktop, men mellan olika webbläsare uppför sig applikationen lite olika. Vid
vissa tillfällen sker det även buggar som inte har hunnits lösas fullt ut ännu.
JavaScript-biblioteket Web Playback SDK som denna applikation är baserad på
befinner sig även i beta i nuläget, och uppkommande uppdateringar kan
potentiellt förändra applikationen och göra den icke funktionell tills man har
hunnit anpassa applikationen efter förändringarna.

5.3

Presentation
Projektarbetet har utförts på designbyrån Osynlig som är de ursprungliga
skaparna till Spotalike. Då nya versionen av Spotalike inte är publicerad ännu
så finns ingen ny besökarstatistik via Google Analytics. Användartester har inte
heller genomförts, men arbetet har dock presenterats på Osynlig och för
skaparna till orginalversionen. Intrycket har varit väldigt positivt och den nya
versionen av Spotalike bedöms komma till bra användning och går i en bra
riktning. Skaparna till Spotalike ser projektet som ett väl genomfört och lyckat
arbete.
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Slutsatser
Tidsbrist är alltid en stor utmaning att ta sig an och självfallet fanns det tankar
och idéer på funktioner som aldrig nådde hela vägen fram. Jag kommer i detta
kapitel att reflektera över funktionerna som har implementerats men också de
funktioner som kunde ha varit med eller kanske kan utvecklas längre fram.

6.1

Problemmotiveringen
Några av målen som fanns som problemmotivering för den här uppgiften
involverade förbättrade siffror gällande hur många som besöker och använder
tjänsten och hur ofta de kommer tillbaka. Någon sådan data finns inte då
resultatet av det här arbetet inte är tillgängligt publikt. Några andra mål som
dock också nämndes var att utveckla Spotalike med nya funktioner och göra ett
nytt gränssnitt, vilket har uppnåtts tillsammans med andra mål. Då
applikationen också har visats upp för skaparna till Spotalike som tycker att
resultatet är riktigt bra så litar jag på deras omdöme och ser arbetet som lyckat.

6.2

Varför använda Spotalike
Jag ser det som en bra princip att ifrågasätta vilka val man gör för att verkligen
vara medveten om vilka funktioner man utvecklar och att det faktiskt kommer
finnas användning för dem – att man tänker hela vägen fram till användaren. En
fråga jag tacklades mycket med under det här arbetet var varför man egentligen
ens ska använda Spotalike. I Spotify finns något som heter Spotify Radio som
utför samma uppgift där man får fram en spellista med musik som ska vara
liknande.
Under arbetets gång testade jag dels både Spotalike och Spotify Radio för att
kunna jämföra skillnader. Jag märkte nästan direkt att resultatet från Spotify
Radio var inte alls lika bra. Jag tänkte att det kanske var inbillning, men jag fick
denna känsla bekräftad av andra som har upplevt samma sak. Spotalike kändes
helt enkelt mer träffsaker och gav ett bättre resultat. Vad Spotify baserar sina
beslut på gällande vad för låtar som ska föreslås till användaren har jag ingen
information på, men man kan spekulera i att det kan möjligtvis handla om
pengar. Spotify tjänar olika summor pengar beroende på vilken musik som
spelas, så med andra ord kan de förbättra sina inkomster genom att föreslå
specifik musik. Därför blir resultaten av deras spellistor kanske låtar som de
tycker man borde lyssna på för deras skull, mer än att det ska vara låtar som
användaren kommer gilla. Det är dock som sagt bara spekulationer och det
finns ingen information som bekräftar detta.

6.3

Framtida versioner
Vissa övriga funktioner hade tänkts ut för projektet som dessvärre inte hann
utvecklas. En av dessa var den alternativa sökfunktionen att inte ens behöva
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skriva in den låt man vill söka på. Ifall användaren redan lyssnar på Spotify så
räcker det med att gå in på Spotalike och klicka på en knapp som direkt kollar
upp vilken låt personen lyssnar på och genererar direkt en spellista baserad på
denna.
En funktion som fanns med i gamla Spotalike som inte hann implementeras i
den nya versionen är en som föreslår konserter. Funktionen fungerar som så att
om man har sökt på en artist som är eller snart kommer vara ute på turné så får
man en notis om detta och en knapp som leder användaren till en plats att köpa
biljetter på. Då detta är mer som ett sidospår som inte hör till själva
huvudfunktionaliteten så lades det ingen hög prioritet på den här funktionen.
Övriga framtidsvisioner för Spotalike har varit att den inte enbart är baserad på
Spotify. I andra delar av världen är det andra musiktjänster som är betydligt
större, t.ex iTunes eller YouTube Music. Genom att göra dessa tillgängliga gör
man också så att Spotalike potentiellt kan få fler besökare. Man kan t.ex. låta
användaren få välja ut vilken källa den vill dra musiken ifrån innan man
genererar spellistan.
Det fanns även planer på att skapa ett mörkt tema. Åker man bussen eller tåget
sent på natten kan det vara skönt att kunna aktivera ett mörkt gränssnitt som
inte bländar.

6.4

Kommersiellt bruk
För att bättre kunna gynna Osynlig och bidra de med ett resultat som inte bara
gör dem nöjda men som dessutom genererar lite vinst till företaget så funderade
jag över hur man kan göra Spotalike kommersiell och få den att dra in pengar.
Detta var aldrig något jag planerade att faktiskt genomföra eller utveckla, utan
var snarare något jag bara hade i åtanke under arbetet. Eventuellt hade jag
kunnat skapa ett dokument eller gjort plats på webbplatsen ämnad för
reklamannonser eller liknande.
Betalad premiummedlemskap uteslöt jag direkt. Ingen skulle betala en
månadsavgift för att använda en tjänst som Spotalike för att sedan dessutom
behöva betala en månadsavgift för själva Spotify. Skulle tjänsten dra in pengar
skulle det isåfall vara genom reklam – inte reklam som avbryter musiken utan
bara ligger placerad som annonser på webbplatsen. Dock så behöver man ett
avtal med Spotify för att få tillåtelse att göra så. Ett tag övervägde jag att skapa
en liten undersida som berättar vilka Osynlig är och lite historia om Spotalike
och kanske erbjuda besökaren alternativet att donera en mindre summa ifall
man gillar tjänsten.

6.5

Avslutning
Som musikentusiast kan jag först och främst intyga att detta har varit en otroligt
rolig och spännande uppgift. Efter projektarbetets avslutande så känner jag att
jag skulle gärna fortsätta jobba på applikation och utveckla den vidare.
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Bilaga A: Slutresultat av gränssnitt
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