
Minneslista från workshopen Bli bättre på Spotify

Det här gick vi igenom för att du lättare ska hitta och hålla ordning på låtar på Spotify.

● Klicka på Hem-symbolen, huset, och du får genast överblick på ditt Spotify-konto.

● Spotify skapar många spellistor för dig att välja bland, sorterat på så många olika sätt.

● Några av dem är direkt anpassade efter dina preferenser. En del av dem blandar låtar
du har sparat. Men de mest intressanta är de som presenterar ny musik för dig.

● Release Radar kommer på fredagar med relativt nysläppta låtar från artister du brukar
lyssna på samt sånt som påminner om det du brukar lyssna på.

● Discover Weekly kommer på måndagar med låtar Spotify tror du kommer att gilla för det
påminner om det du lyssnat på den senaste tiden.

● Spellistan Gillade låtar är bästa och enklaste spellistan. Du lägger enklast till låtar på den
spellistan genom att klicka på det svarta hjärtat så att det blir grönt.

● I Ditt bibliotek samlas alla dina spellistor, andras som du sparar eller de du själv skapar.

● De tre små prickarna öppnar upp för många möjligheter, t ex att skapa ny spellista.

● Du kan lägga till samma låt på flera spellistor.

● Bonustips: När jag flyttar en låt från min Gilla-lista till en annan spellista tar jag oftast bort
den från Gilla-listan. Det gäller särskilt när jag flyttar till en “mellan-sortering”, typ, covers,
live-låtar, snabba, långsamma etc.

● Under dina eget skapade spellistor serverar dig Spotify ett antal rekommendera låtar,
Klickar du på knappen Uppdatera därunder så får du en ny omgång rekommenderade
låtar. De är dessutom extra enkla att lägga till på din spellista…

● Letar du efter vattengympalåtar undvik låtar med alltför bestämd takt och som saknar
intro.

● Spotify hjälper dig hitta låtar inom många olika färdiga kategorier. De kommer upp när du
klicka på sök.

● Det är via symbolen förstoringsglaset som du söker på låttitel, artist etc.

● Du kan även söka via del av texten. Minst tre ord från texten räcker.

● Låtar som kommer från dina gympadeltagares ungdomstid, gärna som moderniserad
cover i extended version är nästan alltid säkra kort.

● Du kan även lägga till andras spellistor i ditt bibliotek, tex Release Radar och Discover
Weekly från Spotify så går du via de tre prickarna och välj Lägg till i ditt bibliotek.

● Du byter namn på dina egna spellistor genom att klicka på spellistans titel.

Vänliga hälsningar från din Fröken Humla. Jag hoppas du har glädje av det här och att vi
ses i fler sammanhang...
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