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SENIORNET LIDINGÖ
180409 Spotify – musik på dator (och smart mobil/platta) – grunder
Spotify är ett musikprogram som streamar musik till din dator/mobil, dvs musiken spelas
upp samtidigt som den överförs från internet (online). Spotify startades år 2006 av Daniel Ek
och Martin Lorentzon. Tjänsten är en av världens största i sitt slag med 159 miljoner
användare, varav 71 miljoner är betalande (2017). 30 miljoner låtar finns liksom en mängd
olika spellistor för olika tillfällen.
Företaget är värderat till 250 miljarder dollar (2018). Börsnoterat i New York sen 3/4-18.
https://www.spotify.com/se/premium/
Härifrån kan du ladda ned Premium- eller gratisversionen Free. OBS Du kan också testa
Premiumversionen gratis i 30 dagar! I länken ovan hittar du också det mesta du behöver veta
för att använda Spotify.
Med ett Free-konto kan du lyssna på allt, men du hör reklam mellan låtarna och det finns en del
begränsningar i lyssnandet och i hur du kan styra musiken, lite olika beroende på om du lyssnar
från dator eller mobil
Med ett Premium-konto (99 kr/mån) slipper du reklam och begränsningar, oavsett vilken enhet
du använder. Du får också tillgång till specialfunktioner, som ljud i hög kvalitet, offlinelyssning
mm. Rekommenderas!

Idag kommer vi att gå igenom Spotify Premium utifrån hur det ser ut på datorn.
*Avsnitt som är viktigast att känna till är markerade med en stjärna *.

1. STARTSIDAN – Din Profil
MITT PÅ
*Gå tillbaka- och Gå framåtpil
*Sökruta
*Namn och ett Huvud/Bild=Profil. Nedåtpil/Meny >Dölj aktivitet, Konto, Inställningar (välj
svenska), Logga ut.
Översikt, Nyligen spelade artister, Publika spellistor, Följer, Följare.
HÖGER SIDA
*Minimera, Förstora, Stänga
Se vad dina vänner spelar/Hitta vänner
VÄNSTER SIDA
Tre punkter>Arkiv, Redigera, Visa, Uppspelning, Hjälp.
Stänga av Spotify: Arkiv>Avsluta alternativt Stäng med krysset högst upp till höger. Undvik
att Logga ut- kan vara svårt att logga in igen!
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2. UTFORSKA – Översikt, Podcasts, Topplistor, Genrer och Teman, Nya Releaser, Mer.
Innehållet i Utforska bygger på generella förslag från Spotify.

3. RADIO – Nyligen spelade, Rekommenderade stationer, Stationer baserade på genrer.
Innehållet i Radio bygger delvis på det man själv lyssnat på.

4. DITT BIBLIOTEK – Din daily mix, Nyligen spelade m.fl.
5. SPELLISTOR – Discover Weekly (förslag utifrån vad man lyssnat på), Alla Spellistor man
skapat/döpt och till vilka man fört enskilda låtar = Spår. (Spellistor ex: Barock, Dylan,
Beethoven, Blues etc).
*I spellistan kan man sortera på titel, artist och datum låten lagts i spellistan.
*Ny spellista +>Namn(döp)>Skapa

6. HUR SÖKA MUSIK I SÖKRUTAN
*Sökrutan används då man letar efter specifik musik. Man kan t.ex skriva in i sökrutan
namnet på en låt, en skiva, en artist, en dirigent, en orkester, ett verk (ex. ”Le nozze di
Figaro” – få fram olika inspelningar). Man får använda sin fantasi för att söka – inte säkert att
man hittar på en gång det man letar efter fast det finns.
*Öva – Sök på t.ex. Bob Dylan, Leonard Cohen, Skivtitel, Cecilia Bartolis album ”St
Petersburg”, dirigenten Karajan, en speciell orkester etc.
När man ex. sökt på en artist så kommer upp:
Toppresultat, Med.. (artistens namn), Låtar mm.
*Klicka på Låtar/Visa alla så kommer alla låtar/spår upp. Man kan då sortera på titel, artist,
längd på låten, popularitet (tumme upp).
*Biografi (hittar man genom att under Toppresultat klicka på artistens understrukna namn)
Andras spellistor - som man kan ”följa”.

7.HUR LYSSNA
*Starta, stänga av låt, pausa och flytta framåt i låten. Se hur lång låten är.
*Se bredvid till vänster ”rullande” uppgifter om vilka som medverkar.
Föregående, nästa, repetera, shuffle (slumpvis ordning – rekommenderas oftast inte)
*Reglera volym
*Minimera och göra annat på datorn medan man lyssnar.
Man kan: 1.lyssna direkt/online från Internet = Streama 2.lyssna offline (då man inte har
tillgång till Internet) på låtar man har i sina spellistor genom att aktivera ”Ladda ned” till
höger ovanför spellistan.
Man kan få bättre ljud genom att ansluta till en musikanläggning via hörlursuttaget
eller använda en trådlös bluetoothhögtalare.
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8. HUR GÖRA EGEN SPELLISTA - och hantera spellistor
*Ny spellista +>Namn(döp)>Skapa.
*Lägga spellistor i bokstavsordning genom att ”dra” spellistan (vänster musknapp nedtryckt)
till rätt ställe i rullistan.
*Byt namn på spellista genom att högerklicka på listan och välja Redigera
information>Spara.
*Ta bort en spellista genom att högerklicka och välja Radera. Ta bort en låt från den här
spellistan
*Föra låtar/spår till en spellista på olika sätt (”dra” låten dit eller högerklicka på låten och
markera i listan som öppnar sig till vilken spellistan låten ska)
*Flytta en låt till en annan spellista genom att ”dra” det markerade spåret till den andra
spellistan.
*Sortera i spellistan genom att klicka överst i kolumnerna: Spår, Artist, Längd, Album, Tillagd.
Ett helt album kan också läggas i spellista.

9. ÖVRIGT
Familjeabonnemang.
Studentrabatt.
Dela sin musik med vänner.
Se vad vänner lyssnar på.
Köpa den musik man lyssnar på.
Historik - se allt man tidigare lyssnat på.
Spotify i bilen.
Länk direkt till support:
https://www.support.spotify.com

