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Abstract 

The assignment is about the physical feeling of music within Silent Disco, specifically bass. Through 

the assignment, we have tried to give a qualified indication of how, with the help of technological 

artifacts, we can achieve this goal. Through “Design og Konstruktion” as well as “Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund”, we have provided several answers that helps to provide the most qualified 

answer possible. In addition to this, the assignment contains several theories about the sociological 

aspect of Silent Disco, which discuss why there is a collaboration between the social and the 

technological, and how that interaction manages to make a relatively new event like Silent Disco so 

popular. We then discuss Silent Disco as the bigger picture. We have tried to give a qualified answer 

as to why this collaboration is so essential, as well as how the technology helps provide an even 

better experience of Silent Disco. In addition, in the assignment we describe pre-existing artifacts 

that help make the experience of Silent Disco better, we cover the technical and history of the 

artifacts. Based on these different things, we have come up with a design and prototype that should 

give the bodily feeling of bass. Last but not least, we come to our conclusion in which we answer 

our overall problems. 

Resume 

Opgaven handler om, hvordan man kropsliggør musik indenfor Silent Disco nærmere bestemt bas. 

Vi har igennem opgaven forsøgt at give et kvalificeret bud på, hvordan man kan med hjælp af 

teknologiske artefakter, kan opnå dette mål. Igennem Design og Konstruktion samt Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund har vi udøvet flere svar, som er behjælpelig med at give et så kvalificeret svar 

som muligt. Udover dette indeholder opgaven flere teorier omkring det sociologiske aspekt af Silent 

Disco, som kommer ind på, hvorfor der er en sammenarbejde mellem det samfundsmæssige og det 

teknologiske, og hvordan det sammenspil formår at gøre et forholdsvis nyt event som Silent Disco 

så populært. Vi har derefter I opgaven kommet ind på diskussion omkring Silent Disco som helhed. 

Vi har forsøgt at give kvalificeret svar på, hvorfor sammenarbejdet er så essentielt, samt hvordan 

teknologien hjælper med at give en endnu bedre oplevelse af Silent Disco. Vi har yderligere I 

opgaven kommet ind på allerede eksisterende artefakter, som bidrager til at gøre oplevelsen af 

Silent Disco bedre, vi er kommet ind på det tekniske og historien for de artefakter. Vi har ud fra disse 

forskellige ting kommet med et design og prototype, som skal give den kropslige fornemmelse af 
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bas. Sidst men ikke mindst kommer vi ind på vores konklusion, hvori vi besvarer vores overordnet 

problemstilling.  

 

Indholdsfortegnelse 

Abstract ................................................................................................................................................ 1 

Resume ................................................................................................................................................. 1 

Indledning ............................................................................................................................................ 4 

Problemfelt .......................................................................................................................................... 4 

Motivation ............................................................................................................................................ 6 

Problemformulering ............................................................................................................................. 7 

Arbejdsspørgsmål ............................................................................................................................. 7 

Semesterbinding .................................................................................................................................. 8 

Begrebsafklaring .................................................................................................................................. 9 

Metode ............................................................................................................................................... 11 

SDSM (Soft Design Science Methodology)..................................................................................... 11 

1. Learn about the specific problem .......................................................................................... 12 

2. Inspire and create the general problem and general requirement. ...................................... 12 

3. Intuit and abduce the general solution.................................................................................. 12 

4. Ex Ante Evaluation (general) .................................................................................................. 12 

5. Design specific solution for specific problem ........................................................................ 13 

6. Ex Ante evaluation (specific) .................................................................................................. 13 

7. Construct specific solution ..................................................................................................... 13 

8. Ex Post Evaluation .................................................................................................................. 13 

Musik og dans i klub kontekst ........................................................................................................ 16 

Aktør Netværk Teori ...................................................................................................................... 19 

Eksisterende løsninger ....................................................................................................................... 21 

Woojer............................................................................................................................................ 22 

SUBPAC ........................................................................................................................................... 22 

BassMe ........................................................................................................................................... 22 

Design ................................................................................................................................................. 23 

Techne ............................................................................................................................................ 23 

Designrationale .............................................................................................................................. 23 

Designproces .................................................................................................................................. 24 



V1924788768 BP1  
 

Side 3 of 42 
 

Individuelle dele af prototype ........................................................................................................ 25 

Bygning af prototype...................................................................................................................... 26 

Empiri ................................................................................................................................................. 27 

Interview ........................................................................................................................................ 28 

Evaluering af design ........................................................................................................................... 28 

Første problem ............................................................................................................................... 28 

Andet problem ............................................................................................................................... 29 

Tredje problem ............................................................................................................................... 30 

Fjerde problem ............................................................................................................................... 30 

Femte problem ............................................................................................................................... 30 

Diskussion........................................................................................................................................... 30 

Konklusion .......................................................................................................................................... 35 

Perspektivering .................................................................................................................................. 36 

Litteraturliste ..................................................................................................................................... 37 

Bilag .................................................................................................................................................... 39 

Bilag 1: første version af kode........................................................................................................ 39 

Bilag 2: Anden version af koden .................................................................................................... 40 

Bilag 3: Spørgeskema ..................................................................................................................... 40 

Bilag 4: Spørgeskema (besvaret interview) ................................................................................... 41 

 

  



V1924788768 BP1  
 

Side 4 of 42 
 

Indledning 
Silent Disco er et relativt nyt fænomen inden for fest og klub oplevelser. Til denne nye og moderne 

form for fest hører fest deltagerne musik gennem høretelefoner modsat, hvad man kan kalde en 

normal fest, hvor musikken afspilles gennem højtalere. Denne nye form for fest er blevet gjort 

muligt på grund af diverse forskellige teknologiske fremskridt. Disse nye teknologiske fremskridt har 

gjort det nemmere at holde fester og anderledes fester som for eksempel Soundboks højtaleren, 

der har gjort det nemmere at holde en fest privat på grund af dens pris. Silent Disco er dog 

anderledes fra andre fester, da det er dybt afhængigt af nye teknologier. Så som, hørertelefoner, 

radiosender, Bluetooth modtager/afsender og synthesizer. 

Vi ønsker at designe et artefakt som udvider danse-oplevelsen i Silent Disco ved at tilføje den fysiske 

fornemmelse af musik. En idé kunne være at det skulle vibrere i takt med musikken, da 

basfornemmelsen er central for dans. Vi vil bruge sprint modellen til at udvikle et artefakt over flere 

generationer og ideelt have en velfungerende prototype. 

Problemfelt  
Silent Disco er en alternativ klub-oplevelse der skiller sig ud fra andre musikoplevelser, og åbner for 

flere muligheder når det kommer til design og lokation til eventet. Arrangementet arrangeres af 

arrangører på egne eller udlejede lokationer. En typisk lokation for arrangementet er steder som 

har en størrelse og udseende som en natklub, men kan også forekomme udendørs på en 

musikfestival som for eksempel Glastonbury, som var nogen af de første der gjorde brug af denne 

form for fest (Johnston, I. J. 2009). Udstyret bliver som oftest anskaffet af arrangørerne af festen fra 

forskellige firmaer der specialiserer sig inden for området. Deltagerne som ankommer, får tildelt 

høretelefoner af arrangøren som første del af oplevelsen. Den musik der spilles, bliver sendt fra en 

eller flere DJ’s ved hjælp af en sender fra lydanlægget, og bliver modtaget af en modtager som er 

integreret i høretelefonerne. Således bliver musikken overført fra DJ bordet til høretelefonerne, på 

samme måde som en radiostation sender musik til radioapparater gennem et radiotårn. Ligedan 

som radio bliver musikken overført på en bestemt båndbredde (MHz). Rækkevidden kan blive op til 

500 meter fra kilden, som er oftest på DJ bordet. 

Nogen af de første der arrangerede denne nye for fest, var festivalen Glastonbury i England i år 

2005. Festivalen begyndte at bruge Silent Disco på grund af begrænsninger fra lokale myndigheder 
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omkring støj, der generede lokalområdet (Rubin, 2015). Festivalen har siden 2005 haft Silent Disco, 

og har udvidet til to Silent Disco områder. Det tog dog et lille stykke tid, før denne nye form for fest 

blev populær, primært på grund af den teknologi der blev brugt. I starten brugte man et infrarødt 

signal, som krævede, at man havde en direkte linje mellem høretelefonerne og senderen. Dette 

resulterede i at man nemt kunne miste signalet og derved miste musikken (Rubin, 2015). Dette er 

selvfølgelig, noget man skal undgå, så på nuværende tidspunkt bruges der radiosendere og 

modtagere i høretelefonerne. En anden ting man ofte ser, er at der er to DJ’s med hver sin kanal. På 

denne måde kan fest deltagerne selv vælge, hvilken musik de vil høre (Rubin, 2015). 

Af denne grund er der ikke nogen store højtalere, da alt musikken bliver spillet i høretelefoner. Det 

er også her silent delen, af navnet kommer fra. Der er selvfølgelig stadig lyd, som for eksempel 

deltagere der synger med på de forskellige sange, og lyden af folk der danser, men uden højtalerne 

bliver lydniveauet væsentligt dæmpet. Manglen på disse store højtalere gør dog at man ikke 

længere kan mærke musikken i kroppen specielt bas. 

Silent Disco giver af disse grunde en ganske anderledes fest oplevelse end en normal klub. Ved at 

musikken bliver spillet i høretelefoner, er den nemmere at høre, og på et lydniveau som er potentielt 

lavere end en almindelig fest. Dette kan derfor mindske risikoen for høreskader på grund af for højt 

lydniveau. Silent Disco er også med til at gøre områder mere stille, klubmiljøer, events og andre 

lydkrævende arrangementer kan gøres til en mere afslappende atmosfære i byen, netop det at 

Silent Disco er så multifunktionelt gør det oplagt til mange begivenheder.  Den frihed som det lavere 

lydniveau giver, gør også at fænomenet har spredt sig til andre former for fester såsom bryllupper 

og fødselsdagsfester for teenagere. Disse andre former for Silent Disco er dog en del af fænomenet, 

som vi har valgt ikke at kigge på, da vi mener at den del der bliver brugt til klubfester, er det mest 

interessante, og mest relevant for det vi ser som det største problem ved Silent Disco, som er 

manglen af den fysiske fornemmelse af bas. 

Elektronisk dansemusik er et stort begreb for musikgenren, hvis vi kigger på hvornår denne form 

for musik startede, så skal vi tilbage til starten af det 20-århundrede, hvor computerteknologien 

for alvor sparkede igennem. Instrumenter er blevet digitaliseret og støttet af computerbaseret 

teknologi, (Lars, 2001) alle lyde er typisk elektronisk generede i EDM. Men hvad er EDM så? Der er 

mange navne og betegnelser indenfor dette musikfelt: ”House, Detroit, Acid, Trance, Goa, 
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Industrial, jungle, Drum ’n’ Bass, Big beat, Ambient, Elektronisk musik, Dj-musik, Samplermusik, 

Electronica.”… (Lars, 2001). Det kan være forvirrende at forstå hvad elektronisk musik er, men 

inden for det klassiske musikalske område, er det eksperimenterende kompositionsmusik. (Lars, 

2001) 

Vores motivation ligger i at skabe et produkt, som i praksis fungerer. Vi vil med anvendelse af 

SPRINT designe et artefakt, som vi mener vil kunne bidrage til oplevelsen af Silent Disco. Vores 

oplevelse af Silent Disco er, at det mangler et eller andet, som bidrager til at festen føles som en 

”fest”. Problematikken ligger i, at der allerede er skabt produkter, som har den nødvendige 

teknologi. Derfor vil vi i vores gruppe undersøge hvordan vi kan få skabt et produkt, som ikke 

nødvendigvis konkurrerer på niveau med de artefakter der allerede er, men virker nok til at give 

en positiv oplevelse til Silent Disco.  

Motivation 

Vi er en gruppe som startede med 4 mennesker, hvorledes vi havde end klar idé om vores roller i 

projektet. I løbet af projektperioden blev vi introduceret for et nyt medlem, hvorefter vi blev i alt 5 

i gruppen. Halvvejs igennem perioden havde vi problemer med kommunikation og aftaler, en af 

medlemmerne dukkede ikke op til aftaler og til sidst endte han med at forsvinde efter 

midtvejsevalueringen. Det vil sige vi er nu 4 gruppemedlemmer som vi startede med. Vores 

hovedproblem med en af gruppemedlemmerne lå i at han startede projektet og idéen om Silent 

Disco, personen som udeblev fra vores gruppe og pludseligt havde vi en rolle der skulle udfyldes. Vi 

har derfor haft mindre tid til dataindsamling, design og teknisk forståelse af vores artefakt. Vores 

motivation præger af at vi alle har en passion indenfor musik, derfor stræber vi efter at forbedre 

musikoplevelsen. Udover hvad vi har tilfældes, er vi alle 4 også forskellige. Vi har hver vores 

musiksmag, og vi har kompetencer inden for forskellige områder.  Vi har forskellige erfaringer og 

ønsker til Silent Disco, hvilket gør vi kan skabe en bedre og bredere forståelse for, hvilke elementer 

der er essentielle for projektet. Vi motiverer hinanden ved at dele erfaringer, og lærer af hinanden. 

Vi er alle interesseret i musik på forskellige grader, i og med at nogle af os laver deres eget og andre 

nyder bare at lytte til musik. Ud fra observationer, erfaringer og deltagelse til arrangementer 

igennem vores liv, har vi blevet enig om at fornemmelsen af bassen til koncerter og fester, er en 

vigtig del, og noget der er med til at forbedre oplevelsen. Det som samler os som en gruppe er at vi 
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alle har interesse indenfor den musikalske verden. Behovet ligger i at Silent Disco oplevelsen, 

mangler fornemmelsen af bas, som normalt findes når man er til koncert eller på en klub. Problemet 

er interessant, fordi vi er interesseret i, hvordan man kan udvide Silent Disco oplevelsen til at være 

mere fysisk og på en eller anden måde, få en bedre helheds oplevelse til forbrugeren. 

Hvad dette gør ved oplevelsen, og om der er mulighed for at forbedre en moderne fest oplevelse. 

Mangel af bas er et vidt spredt problem i mange musiksammenhænge udover Silent Disco. 

Eksempelvis til musikere med in-ear høretelefoner og bassister der ikke kan spille i hjemmet uden 

hovedtelefoner. Undersøgelser har desuden vist at mængden af bas ændrer på, hvor meget og 

hvordan vi danser. Disse undersøgelser har vist at musikstykker, der har større mængder bas i 

modsætning til andre der blev spillet, giver mere energisk dans (Van Dyck. E., et. al., 2013). Det er 

derfor vigtigt, og en god mulighed at man kan give en bedre danseoplevelse, ved at genindføre 

denne bas som er fjernet i Silent Disco. Vores spekulationer omkring vores produkt er ikke 

nødvendigvis noget, der skal løse dette problem. Vores primære opgave er at udvide og tilføje til 

den musikalske oplevelse af Silent Disco.  Problemstillingen er relevant for forbrugere af Silent Disco, 

arrangører og musikere da det er vigtigt for alle deltagere, at oplevelsen er så fyldig som muligt. 

I lang tid nu har musik altid været iblandt os, for eksempel i klubber, pubs, butikker. Der har altid 

været forskellige former for lyttevaner fra baggrundsmusik til koncerthaller. I mange århundrede 

har klubber og pubs været centrum for musikkens lokation, men stilen af lytte-rummet er blevet 

anderledes. Den 20-århundrede teknologi-bevægelse har været med til at ændre musik-oplevelsen, 

det er blevet nemmere tilgængeligt at lytte til musik og spille musik.  I Silent Disco har vi taget 

udgangspunkt i elektronisk musik. Elektronisk musik er typisk kunstige-lyde skabt på computeren 

og som regel har det en fyldig bastone, der kan give os den fornemmelse af høje bas-frekvenser. 

Problemformulering  

Hvordan kan man designe et artefakt der udvider Silent Disco oplevelsen med det fysiske aspekt af 

bas ved hjælp af vibrationer eller andet teknologi?   

Arbejdsspørgsmål  

1. Hvad er Silent Disco?  

2. Hvorfor skal det fysiske aspekt af musik tilføjes i Silent Disco?  
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3. Hvordan kan man tilføje det fysiske aspekt af musik ved hjælp af teknologi?  

1. Findes der løsninger allerede?  

4. Hvordan kan et artefakt der tilføjer det fysiske aspekt af musik designes og testes?  

 

Semesterbinding  

Vi forankrer vores projekt i dimensionen Design & Konstruktion, fordi vi fokuserer på videnskabelige 

metoder og processer indenfor dimensionen til udvikling af et design, samt evaluering af 

eksisterende produkter fra et design perspektiv. Gennem designtænkning anskaffer vi os inspiration 

og viden, som vi skal bruge i vores design og konstruktions proces. Dokumentation af tidsstyring og 

planlægning til vores design og konstruktionsproces spiller også en central rolle i vores projekt. Vi 

har udarbejdet et problemkort og evaluerer vores løsninger imod dette.  Vi har valgt at benytte os 

af dimensionens metoder som SPRINT modellen til at effektivt udvikle vores prototyper og Soft 

Design Science Methodology, som også vil blive brugt af udvikling og evaluering af prototyperne der 

bliver lavet.   

Vi vil også inddrage Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) i projektet, fordi vi skal bruge 

humanvidenskabelige teorier og metoder til at analysere, hvorfor og hvordan mennesker i samspil 

med teknologi skaber det vi i dag kalder en Silent Disco. Vi vil definere konteksten og oprindelsen 

af Silent Disco i samfundet. Vi mener området er videnskabelig interessant, fordi det er en ny type 

måde at arrangere samlinger af større folkemængder, hvor mennesker og teknologi er lige 

afhængige af hinanden for at sammen skabe et vellykket arrangement. Det er også et arrangement 

som kombinerer aktiviteten dans, som stammer fra urtiden, i harmoni med nyskabende moderne 

teknologi i form af trådløse høretelefoner. Vi ønsker at undersøge, hvilken udvikling eller eventuelle 

konsekvenser nye tilsatte elementer kan skabe i denne harmoni mellem dans og høretelefoner. 

Silent Disco er en meget individuel oplevelse, og derfor vil metoder såsom spørgeskemaer og 

interviews være brugbare til en effektiv videreudvikling.  
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Begrebsafklaring 

I dette afsnit vil vi komme ind på de forskellige begreber, vi anvender i vores rapport. Vi kommer 

med en fyldestgørende forklaring omkring de forskellige begreber, for så vidt som muligt at gøre 

det lettere for vores læsere at læse og forstå opgaven.  

Silent Disco 

Et nyt klubarrangement hvor musik bliver afspillet over hovedtelefoner og ikke over et 

højtalersystem. Man bruger ofte høretelefoner som er designet til at give en så god som mulig 

oplevelse af Silent Disco. 

Aktør 

Et semiotisk begreb fra Aktør Netværksteori, hvori det essentielle ikke er hvem eller hvad aktøren 

er, men selve handlingen deraf (Latour, 1992). Handlingen kan i teorien være hvad som helst, alt fra 

menneskelig til ikke menneskelig. 

Blackbox 

Med Blackbox menes der, at et teknologisk artefakt er specialiseret indenfor et bestemt område. 

Artefaktet er netop lavet til at gøre oplevelsen af eksempelvis Silent Disco bedre (Latour, 1992). 

Netværk 

Netværket er defineret som en relation imellem aktørerne, deres betydning skal altså ses i forhold 

til hinanden (Latour, 1992). Det vil altså sige, at et netværk kan være alt fra de sociale medier til 

mund til mund levering.  

SDSM (Soft Design Science Methodology) 

En videreudviklet designproces model af Design Science Research (DSR). Indeholder 8 trin og går i 

cyklus. Processen starter i den virkelige verden, går ind i designerens tanker og tilbage til den 

virkelige verden for at blive testet og evalueret. Vil i rapporten bliver kaldt for SDSM. 

Equalizer 
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Et program eller et apparat der justerer balancen mellem forskellige frekvenser, som ofte bruges 

når man laver musik. Kan blandt andet bruges til at justere, hvilke frekvenser der bliver spillet ved 

at specificere et bestemt område af frekvenser.  

Jackstik 

Også kendt som et AUX-stik. Det er et er form for stik som ofte bruges til høretelefoner og lyd. 

AC 

Står for “Alternate Current” som oversat betyder vekselstrøm. En type strøm som veksler mellem 

positiv og negativ frekvens (Hertz), og som oftest har høg spænding (Volt). 

DC 

Står for “Direct Current” som oversat betyder jævnstrøm.  En type strøm som ikke veksler, har enten 

en positiv eller negativ ladning og findes som oftest i elektronik med lav spænding (Volt). 

Hertz (Hz) 

Begrebet bruges for at måle svingninger per sekund i lydbølger og vekselstrøm. 

MP3 

En form for filtype der bruges til lydfiler. 

A-moltoneart 

En bestemt toneart i a-mol. En toneart er fundamentet til hvordan en sang er skrevet med tanke på 

melodi og akkordrækkefølge. En moltoneart består, i modsætning til en durtoneart, af en molskala. 

En skala er flere toner der er sat sammen i en bestemt rækkefølge og er enten i mol eller dur. 

Soundboks 

Det er en mobil, stabil og brugervenlige højtaler som er lavet til at kunne spille høj musik, med god 

kvalitet og samtidig lavet til at kunne udholde i længere perioder som f.eks. til festivaler. Det er 

blevet forsket og opfundet ude på RUC som på nuværende tidspunkt er verdenskendt. 
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Metode  

I dette afsnit fremlægger vi vores metode, som vi har anvendt til at give et så fyldestgørende svar 

til vores problemstilling som muligt. Vi har derfor anvendt relevant teori, som vi mener opfylder 

vores kriterier til at besvare vores problemstillinger så tilfredsstillende som muligt. Vi vil til sidst 

redegøre for de overvejelser vi har haft i at vælge vores indsamling af empiri. Sidst men ikke mindst 

kommer vi ind på vores overvejelser til designprocessen – hvordan har vores fremgangsmåde været, 

samt hvordan vores æstetiske overvejelser har påvirket vores artefakt.  

SDSM (Soft Design Science Methodology)   

Designet af vores artefakt skal udføres igennem en iterativ designmodel Soft Design Science 

Methodology. Soft Design Science Methodology giver os tilgang til at starte vores designproces med 

et specifikt problem. Gennem iterationer og evaluering, bliver designløsningen af høj sandsynlighed 

en passende løsning for det specifikke problem (Pries-Heje, J., J. Venable & R. Baskerville, 2014). 

 

Figur 1 En visuel repræsentation af Soft Design Science Methodology, Fra Soft Desing Science Methodology af J. Pries-Heje, J. 
Venable & R. Baskerville 2014, Situated Design Methods. MIT Press. Side 93. 

Metoden tager os igennem 8 aktiviteter med iterationer (Pries-Heje, J., J. Venable & R. Baskerville 

2014). Følgende punkter viser hvordan vi skal bruge denne metode i praksis. 
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1. Learn about the specific problem 

I det første punkt så omhandler hele aktiviteten sig omkring oprindelsen af problemet, og 

undersøgelsen af problemet (Pries-Heje, J., J. Venable & R. Baskerville, 2014). I vores projektgruppe 

begynder det med en samtale vi havde imellem os under gruppedannelsen i september. Denne 

samtale gik ud på at vi havde en fælles interesse for musikoplevelse. Samtalen udviklede sig til at vi 

ønskede at udvide en musikoplevelse, til noget vi ikke havde prøvet før. Vi ville eksperimentere med 

at tilføje et fysisk element, som kunne mærkes på kroppen. Dermed blev vi opmærksomme på at 

fornemmelsen af bas på kroppen, var fraværende i Silent Disco, og vi tænkte at dette kunne være 

et problem vi ville løse. Vi blev derefter enige om at dette skulle blive vores ide til vores 

semesterprojekt. 

2. Inspire and create the general problem and general requirement. 

Dette punkt tager processen ind fra virkeligheden til tankeprocessen. Her tager designeren et skridt 

tilbage fra det specifikke problem, og skaffer sig overblik over det generelle problem. På den måde 

strukturerer man det op til et generelt problem med sine generelle krav (Pries-Heje, J., J. Venable & 

R. Baskerville, 2014). Vi vil lave det generelle problem ved at forestille os andre lignende eller ulige 

situationer, og derefter fjerne begrænsninger fra problemområdet. Når vi har gjort det, går vi videre 

til næste punkt.  

3. Intuit and abduce the general solution 

En generel løsning for det generelle problem vil begynde at komme frem i denne aktivitet. Det er 

vigtigt at man begynder at indstille sig på, at man skal videre validere denne kundskab senere i 

processen. Det er ikke sikkert at denne generelle løsning som tænkes, er den korrekte, og at den 

kan ændre sig når evalueringen af denne kundskab starter (Pries-Heje, J., J. Venable & R. Baskerville, 

2014). Her skal vi også ikke lægge nogen begrænsninger på at udforske mulige løsninger som vi 

intuitivt får af det generelle problem.   

4. Ex Ante Evaluation (general) 

Når den generelle løsning begynder at tage form, vil den styre mod en evaluering mod det generelle 

problem. Den generelle løsning vil ændre strukturen på det generelle problem. På denne måde skal 

det generelle problem og løsning, udfylde hinanden. Denne interaktive evalueringsproces hedder 
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ex ante fordi den foregår før processen med at finde et artefakt er igangsat (Pries-Heje, J., J. Venable 

& R. Baskerville, 2014). 

5. Design specific solution for specific problem 

Når vi har bestemt os for det generelle problem og generelle løsning, opstår flere iterationer baseret 

på punkt 4, søger vi efter den specifikke løsning for det specifikke problem vi møder på vejen. Denne 

opgave er et analytisk forsøg, hvor vi anskaffer os en liste med elementer vi kan arbejde med for at 

designe en løsning, som opfylder behovet og kravene, som problemet har. Vi begynder nu at 

bevæge os tilbage til den virkelige verden (Pries-Heje, J., J. Venable & R. Baskerville, 2014).   

6. Ex Ante evaluation (specific) 

Vi har nu på dette punkt af designet en specifik løsning på det specifikke problem. Det som fremstår 

nu, er evaluering af den specifikke løsning imod den virkelige situation, hvor vi originalt fik kundskab 

om det originale problem. Nu vil vi se om vi kan gå videre til næste punkt, når vi ser at løsningen er 

acceptabel. Hvis den ikke er det, så går vi tilbage til punkt 5 og gentager den aktiviteten. Når 

løsningen er acceptabel, kan vi med tryghed bevæge os videre til punkt 7 (Pries-Heje, J., J. Venable 

& R. Baskerville, 2014). 

7. Construct specific solution 

En genstand bliver nu skabt og sat til live, med forudsætning at denne løsning forekommer der et 

svar på det specifikke problem. Det er i forvejen bestemt, hvilke vilkår løsningen skal opfylde i 

forhold til det specifikke problem. Som oftest i en designproces, er det sandsynlig at løsningen ikke 

opfylder de krav som det specifikke problem har, og vi skal huske at revurdere løsningen. Heldigvis 

vil konstrueringen i sig selv bidrage til at udvikle en dybtgående forståelse for det specifikke problem 

(Pries-Heje, J., J. Venable & R. Baskerville, 2014). 

8. Ex Post Evaluation 

I flere tilfælde kan konstrueringen af den specifikke løsning være foreløbig, men i stedet at ændre 

den konstruerede løsningen vil det give meget god mening at ændre det specifikke problem. Når vi 

afslutningsvis i denne proces har tilegnet os en detaljeret forståelse i området, er det naturlig at vi 

vil finde andre måder at formulere det specifikke problemet på. Hvis udfaldet af denne sidste 

evaluering er tilfredsstillende, kan vi konkludere vores efterforskning. Er det ikke et tilfredsstillende 

resultat starter vi cyklussen på ny (Pries-Heje, J., J. Venable & R. Baskerville, 2014). 



V1924788768 BP1  
 

Side 14 of 42 
 

SPRINT  

Vi har i vores opgave anvendt SPRINT metoden. SPRINT metoden er yderst effektiv, da den på meget 

kort tid kan hjælpe med at skabe et produkt. Vi får skabt et praktisk ramme der er med til at skabe 

hurtige men også detaljerede resultater ved at udvikle, teste og validere vores ideer på en meget 

systematisk måde. Indenfor SPRINT er der essentielt, at man ved hvilken fremgangsmåde man går 

efter, da det ikke er særligt godt for gruppen at man arbejder individuelt (Knapp, J., Zeratsky, J., & 

Kowitz, B., 2016). Vores grundlag for valget af SPRINT har været tidsaspektet – kan vi komme frem 

til et produkt på kort tid? Så vores overordnede mål har været at skabe størst værdi på meget kort 

tid og derved få skabt et produkt eller koncept. Vi har anvendt FabLab til at hjælpe med vores 

produkt, da vi ved at de har erfaringer med at bygge artefakter. Vi vil hermed præsentere vores 

tilgang til vores produkt med hjælp af SPRINT metoden.   

  

  

Figur 1 repræsentation af sprint modellen, Fra Generativ/Kreativt design PowerPoint-forelæsning af J.J. Pries-Heje, 17.09.2019, Design 

og Konstruktion, Humanistisk Teknologisk Bachelor uddannelse, Roskilde universitet, Slide 15  

 

Trin 1. Overblik over problem  

Vi mener, at problematikken indenfor Silent Disco er, at vi ikke får hele musikoplevelsen med. Med 

hele musikoplevelsen mener vi specifik basfornemmelsen. Man får rigtig meget af musikken med, 

da vi ved at mange Silent Disco events tilbyder alt udstyr. Vi vil derfor gerne skabe et produkt, som 

tilbyder endnu en dimension til Silent Disco. Vi vil derfor finde empiri i og med vi inddrager 

”eksperter” indenfor Silent Disco. Vi præsenterer vores problemstilling til vores eksperter, for at 

netop inddrage dem i vores problemfelt. Vi skal derefter anvende de interviews, til at argumentere 



V1924788768 BP1  
 

Side 15 of 42 
 

for vores problemstilling. Vi ved, at det er rigtig vigtigt at vi i gruppen rammer rigtigt i forhold til 

hvor problemet er. Vi ved, at der allerede findes konkurrencedygtige artefakter, men prisen af de 

artefakter er utrolig høje. Vores mål er så ikke at vi vil skabe et artefakt, som konkurrerer med lige 

fod på de nuværende produkter, men et artefakt som kan være med til at øge oplevelsen af Silent 

Disco.   

Trin 2. Skitser løsningsideer   

I dette stadie, vil vi gå fra selve problemet til en definitiv løsning, som vi kan arbejde videre på. 

(Knapp, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B., 2016) Vi har i gruppen snakket en del om æstetikken i vores 

artefakt, er det egentligt pænt at kigge på? Vi ville skabe et artefakt, som enhver kan have lyst til at 

tage på, uden at den ændrer ved ens personlige outfit. Vi har derfor i gruppen også analyseret andre 

produkter, for at se hvordan de er lavet og hvordan folk bærer dem. Det har været til stor gavn, da 

de produkter vi har kigget på, giver os en rigtig stor inspiration til hvordan vores artefakt bliver 

skitseret. Målet for vores gruppe er, at vi skal skabe et artefakt, som vi alle kan være tilfredse med. 

Her er vi også nødsaget til at kigge på tidshorisonten, da vi ikke har alverdens tid til at kigge på de 

tekniske detaljer, hvilket både kræver tid og penge.   

Trin 3. Vælg én idé at gå videre med  

Vi har i gruppen snakket om, at vi hver for sig individuelt skal arbejde sig frem til nogle løsninger, 

som vi kan snakke om bagefter når vi mødes. Vi har derfor i gruppen valgt at lave en storyboard, 

som giver os et overblik over hele systemet. Vi har i storyboardet haft forskellige ideer, med 

forskellige tilgange som vi godt kunne haft os tænkt os at gå videre med. På grund af tidsmangel, 

var vi nødsaget til at vælge én idé, som vi kunne se blive brugt i fremtiden. Ideen som vi valgte, 

valgte vi af æstetiske årsager, da vi ved hvor vigtigt det er at et artefakt passer ind i klublivet.   

Trin 4. Prototype  

I gruppen har vi fået inspiration både fra FabLab men også fra andre produkter, som tidligere nævnt. 

I gruppen har vi udviklet et produkt, som vi gerne vil gå videre med. Vi havde 2 produkter til at starte 

med, men vi valgte at fravælge et produkt, som vi så forklarer senere i opgaven.  
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Figur 2 Et uddrag fra storyboardet der blev udarbejdet som del af design processen 

Kigger på billedet helt til venstre (25), så kan man se at vi i gruppen havde tænkt os at lave et 

artefakt, som ligner lidt en T-shirt eller en vest. Udover det første billede, kan vi se produktet ændres 

i det midterste billede. I og med vi gerne vil have et produkt, som føles lidt lettere at have at gøre 

med. Derfor kom vi med en idé, som I kan se på billede (26). Udfra observation, diskussioner og 

idéer kom vi frem til at artefaktet skal ses mindst muligt, føles lettere at have at gøre med og 

samtidig kunne justeres til alle former og størrelser. 

Musik og dans i klub kontekst 

Musik giver den effekt, at den påvirker mennesker til at bevæge sig i dans. Når mennesker danser 

med andre mennesker, kan dette øge følelsen af sammenhørighed mellem individerne. Dette kan 

være et resultat af menneskets evolutionære udvikling (Van Dyck E., et. al., 2013, s. 1). 

Videre drager Van Dyck frem eksempler på studier af, hvad som kan ske med menneskekroppen når 

den bliver udsat for musik. Et eksempel er gjort ved et studie, hvor det viste at høj musik har en 

tendens til at øge farten til en som løber. Det er også muligt at observere at enkelte dele af 

menneskekroppen, har en trængsel til at slå med rytmen til musik som spilles (Van Dyck. E., et. al., 

2013). 

“Kirschner and Tomasello (2010) suggested that moving to music encourages dancers to maintain a 

constant audiovisual representation of the mutual intention and goal of dancing, which satisfies the 

intrinsic human desire to share emotions, experience and activities with each other” (Van Dyck. E., 

et. al., 2013, s. 349). 

Når man danser i en social kontekst, så opfordres det til at hele tiden udtrykke musikken visuelt med 

kroppen. Denne enighed mellem deltagerne er selve målet ved at danse. På denne måde bliver 

vores behov for at dele følelser og erfaringer med hinanden opfyldt (Van Dyck. E., et. al., 2013). 
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For at undersøge og anskaffe sig indsigt over sammenhængen mellem musik og krop, havde de 

samlet 100 mennesker i et lokale som var indrettet til at ligne et klub lignende lokation. Deltagere 

blev inviteret i grupper af fem om gangen. De skulle undersøge effekten af hvordan bastrommen 

påvirket bevægelserne til deltagerne. De havde forudindtaget en øgning i lydstyrken af en 

bastromme, ville forbedre aktiviteten i rummet, og at deltagernes bevægelse var mere 

synkroniseret med musikken, når det var høj bas (Van Dyck. E., et. al., 2013). 

I eksperimentet brugte de seks sange i a-mol i fire fjerdedele takt. Tonearten og takten var 

konsistent igennem eksperimentet og blev ikke ændret. Videre justerede de volumen til bassen i tre 

forskellige stadier 1, 2 og 3. I stadie 1 var baslydstyrken på -5dB, stadie 2 var den på 0dB og stadie 3 

var den på +5dB. Deltagere var udstyret med Nintendo Wii fjernkontroller og huer med tre 

reflekterende punkter for at indsamle aktivitetsdata og synkroniseringen mellem bevægelserne og 

musikken. Før eksperimentet blev deltagerne bedt om at udfylde et personlighedsanalyseskema. 

Efter forsøget skulle deltagere fylde ud et skema om deres oplevelse af eksperimentet (Van Dyck. 

E., et. al., 2013). 

 

 

Figur 3 Et overblik over lydstyrken målet i decibel (dB) for hver sang spillet. Den øverste graf viser den totale lydstyrken. Den nederste 
graf viser lydstyrken på 63 Hz, som repræsenterer lyden af bas i sangene. Taget fra The Impact of the Bass Drum on Human Dan Dance 
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Movement, af E. Van Dyck, D. Moelants, M. Demey, A. Deppe, P. Coussement, M. Leman 2013, Music Perception: An interdisiplinary 
Journal, Vol. 30, No. 4 s. 349-359. 

 
“The kinematic analysis show that participants did indeed embody the dynamic level of the bass 

drum” (Van Dyck, E., et al., 2013). 

Deres analyse viste at ved at øge lydstyrken til bastrommen, reagerede deltagerene ved at udtrykke 

sine bevægelser i takt med bastrommen. I eksperimentet blev det konkluderet, at bas spiller en 

vigtig rolle for at mennesker i grupper, skal bevæge sig synkroniseret til musik i en klubkontekst. 

Videre viser analysen, at der også blev registreret mere aktivitet blandt de 100 mennesker ved en 

øget bastrommelyd. Når der spilles rytmisk musik i en høj frekvens, ville deltagere bevæge sig på 

samme sted, i modsætning til når den rytmiske musik var i lav frekvens ville deltagere bevæge sig 

mere fra et sted til et andet. Dette svarer til den kluboplevelse af en DJ som løfter lydstyrken på bas, 

fører til bevægelse i publikum. Denne type ekstase kan komme af at en bestemt del af vores 

øresystem, som hedder sacculus bliver stimuleret. Sacculus er en del af vores indre øre, og er 

modtager af lavfrekvens- og infralydbølger. Det viste sig også at deltagernes kropslige bevægelser 

blev mere aktivt, når sacculus blev stimuleret (Van Dyck. E., et. al., 2013). 

De undersøgte også hvordan relationen mellem mennesket blev påvirket af synkroniseret dans. I en 

klubkontekst forekommer dans oftest som en fælles handling mellem grupper. Van Dyck inddelte 

de 100 deltagere i grupper for at observere dynamikken mellem mennesket.  

“Participants of the same group correlated stronger with each other than with participants of other 

groups. This finding could suggest that dancing in a group could have a positive influence on social 

bonding and behavioral coherency in groups of people, and therefore could facilitate group 

cooperation and mutual understanding” (Van Dyck, E., et.  al., 2019, s357). 

For at forklare hvad fælles handlinger mellem mennesker betyder for deres relation med hinanden, 

inddrager de et enkelt scenarie. Når nogen går en vandretur med en ven, og personen bliver 

pludselig opmærksom på, at deres gange ikke er synkroniseret med hinanden, vil personen prøve 

at ændre sin gang, så deres gang bliver lige og i takt, så de får en oplevelse af en fælles handling. 

Hvis vi så skifter vennen ud med en fremmed, så ville denne fælles handling umiddelbart føles 

ubehagelig og unaturlig. Derfor ville personen gøre det modsatte, ved at intentionelt gå ud af takten 

med denne fremmed for at undgå at lave en fælles handling med en person han eller hun ikke 
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kender. Van Dyck observeret at deltagere som danser i samme gruppe ville have en stærkere 

relation til hinanden end med deltagere fra andre grupper. Dette fund kunne antyde, at når 

mennesker danser i grupper, kan det have en positiv indvirkning på mulighederne for at danne 

stærkere relationer med andre mennesker i samme gruppe (Van Dyck. E., et. al., 2019). 

Bronwynn Tarr, Jacques Launay og Robin I.M. Dunbar (2016) udførte et studie på gruppedynamik i 

en Silent Disco kontekst. De siger i en sådan kontekst faciliterer til et effektivt stor skala relations 

bygnings fænomen, ved at den synkroniseret dans skaber en følelse af at være på samme lag (Tarr, 

B. et al., 2016). Dette svarer til det Van Dyck skriver, når hun beskriver den fælles handling mellem 

deltagere i deres forskningsprojekt, styrker deres relation med hinanden (Van Dyck. E., et. al., 2019). 

Aktør Netværk Teori 

I dette afsnit vil vi komme ind på det teoretiske aspekt af Silent Disco. Vi starter med at redegøre 

for Aktør Netværk teorien (ANT), komme ind på de forskellige begreber og sidst fortælle 

hvorfor/hvordan ANT-teorien kan hjælpe vores opgave med at belyse det teknologiske samt det 

samfundsmæssige aspekt.  

Vi vil igennem redegørelsen af ANT-teorien komme ind på forskellige begreber, som vi senere i 

opgaven vil belyse. ANT udviklede sig i 1970 og i 1980’erne i Frankrig af flere forskere, bland andet 

Bruno Latour(1992), Michel Callon(1991). Meningen bag ANT-teorien udspiller sig i at man forsøgte 

at forstå de processer, der er imellem teknologi og mennesket – er der et sammenspil?  

ANT er en konstruktivistisk teori, hvilket i sin rene form betyder, at det tages som en slags præmis, 

at virkeligheden er et produkt af en konstruktion. Derfor er Aktør-netværks teorien også rigtig god 

indenfor Silent Disco, da vi her mener at Silent Disco er en konstruktion baseret på videnskabelige 

og menneskelige processer. Aktør-netværks teorien anses som en radikal konstruktivisme, ikke kun 

fordi den ikke skelner mellem teori og praksis eller humane eller non-humane aktører (Latour 2005). 

Alt anses altså for at være konstrueret på lige vilkår, som på mange måde kan være kritisabelt, da 

man kan argumentere for at det netop ikke er tilfældet. At alt er konstrueret på lige vilkår, vil betyde 

at vi i sidste ende putter det teknologiske og det humane sammen og tilgiver det samme værdi, men 

uden den humane del havde vi ikke noget teknologisk fremskridt. 

Indenfor ANT er interessenterne ikke kun menneskelige aktører, men også ikke-menneskelige 

aktører, hvori de er forbundet igennem netværk. Vi kan indenfor ANT ikke betragte teknologien 
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eller det samfundsmæssige som hver for sig, derfor skal sammenhængen ses i et netværk. Kigger vi 

på det kernen indenfor ANT, så ser vi at vi mennesker har levet i vores eget paradigme bestående 

af vores personlige erfaringer og viden vi har tilknyttet os. (Latour, B., 1992) 

Så hvor vidt er der en forbindelse mellem teknologi og samfund? Kort fortalt, så har vi i ANT-teorien 

fået forklaret at vi mennesker og vores innovationer ikke kun er bundet af det sociale aspekt men 

også af den teknologiske virkelighed, dermed bestemmer vi i princippet ikke selv, men vores valg 

bliver taget i og med teknologi og samfundet sammenarbejder og bestemmer vores valg indirekte 

for os (Latour, B., 1992).  Kigger vi på Silent Disco, som netop stammer fra det teknologiske, men 

bestemt også det samfundsmæssige så er der et samarbejde mellem det teknologiske og det 

samfundsmæssige. Silent Disco er derfor et samarbejde af det teknologiske og det 

samfundsmæssige. Hvis vi udvikler en teknologi (blackbox), som er perfektioneret til Silent Disco, så 

ville artefaktet ikke nødvendigvis blive anvendt uden den samfundsmæssige accept deraf.  

ANT-teorien påpeger netop, at vi som mennesker er bundet af den verden vi lever i, derfor kan vi 

forvente at mennesket opfører sig ud fra de normer, værdier og teknologier, som samfundet eller 

netværket er opbygget af (Latour, B., 1992).  

Aktør 

Et semiotisk begreb, hvori det essentielle ikke er hvem eller hvad aktøren er, men selve handlingen 

deraf (Latour, B., 1992). Handlingen kan i teorien være hvad som helst, alt fra menneskelig til ikke 

menneskelig. Anvender vi begrebet indenfor vores projekt her, så ville vi kunne se, at aktørerne 

indenfor Silent Disco er både det menneskelige og ikke menneskelige. Vores aktører her kan være 

den teknologi vi anvender, for at give en bedre oplevelse af Silent Disco. Derfor er vores aktør her 

underordnet, men sammenarbejdet mellem aktørerne og samfundet til gengæld er essentiel.  

Netværk 

Netværket er defineret som en relation imellem aktørerne, deres betydning skal altså ses i forhold 

til hinanden. Hvordan fungerer aktørerne med teknologien? Er teknologien et netværk, som kan 

anvendes uden problemer? Man kan altså ikke se isoleret på en aktør og dermed forstå det hele 

korrekt, derfor er det vigtigt at man ser helheden af netværket først, hvilket i sig selv er en iterativ 

proces, hvori man hele tiden får mere og mere indsigt.  (Latour, B., 1992) 
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BlackBox 

BlackBox indenfor ANT-teorien er et begreb som forklarer hvordan en teknologi er specificeret til et 

bestemt brug. Vi har en BlackBox til Silent Disco i og med at vores artefakt er tiltænkt til at bruge til 

Silent Disco kun, så derfor vil oplevelsen af artefaktet være afhængig af hvordan og hvor det bruges. 

Et eksempel deraf kunne være et produkt som BassMe. Produktet er lavet specifikt til hvordan man 

kropsliggøre musik. Vi forklarer længere nede i opgaven hvad BassMe er og hvordan den fungerer. 

Translation 

Indenfor aktør-netværks teori, er translation den proces, hvor en aktør knytter sig til andre aktører 

og tilskuer et netværk. Det startede med at Michael Callon begyndte at anvende translation men 

senere hen benyttede Bruno Latour også sig af den. Translation er et vidt begreb, da den ikke rigtigt 

har en betydning i sig selv. Kort fortalt betyder translation en gensidig proces hvorpå aktører 

sammenarbejder og forbinder sig med hinanden (Latour, B., 2005). 

Hvad betyder det her for vores projekt? 

Vores projekt afspejler sig rigtig meget i brugen af vores teknologi. Hvordan kan vi få skabt et 

overblik over selve brugen af vores produkt af de forskellige aktører? Vi ved at i ANT-teorien, er der 

et sammenarbejde mellem det menneskelige og ikke menneskelige, så oplevelsen afhænger af, 

hvordan sammenarbejdet fungerer. Vi kan passende anvende en af de kriterier indenfor ANT, som 

forklarer hvordan det fungerer. Ting, teknologi og materialer (non-humane) aktører har samme 

mulighed for at mobilisere magt og handlekraft som humane aktører, fordi de lige så vel kan ændre 

omstændigheder og virkelighedens gang (Latour, B., 2005). Det er en vigtig pointe Latour kommer 

med, da vi indenfor vores projekt er afhængige af det samarbejde mellem det humane og ikke-

humane. 

Eksisterende løsninger 

Vi ved at det findes lignende eksisterende løsninger. Vi har fundet frem til 3 produkter, som vi i 

gruppen har undersøgt nærmere for at se hvordan de egentligt fungerer. Udover det, har vi anvendt 

lidt af hvert produkt som vores motivation til vores eget produkt, det er dog vigtigt at påpege at vi 

ikke har anvendt noget af teknologien men mere det æstetiske. Vores produkt er netop afspejlet 
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deraf, da vores produkt skal være tilegnet til kun Silent Disco, mens de produkter vi fremstiller her, 

er produkter som bliver brugt til alt fra fest til gaming, biograf, musik-producering, VR og så videre.  

Woojer 

Et eksempel er et produkt, som er skabt af et selskab, som hedder Woojer. De har anskaffet sig 

finansiering igennem Kickstarter, som er en digital platform for nye innovatører. Deres produkt er 

designet til det formål at det skal vibrere i takt med en musik afspilningsenhed. Produktet er 

designet med det formål, at det har flere brugsområder som eksempel gaming, film, 

musikproduktion og normal lytning til musik (Woojer, s.d.). Produktet kommer i to udgaver. Den 

ene udgave er et bælte, som kan strammes ind og festes der man selv ønsker. Den anden udgave er 

en vest, som er i større grad egnet for brug hjemme og gaming (Woojer, s.d.). 

 

SUBPAC 

SUBPAC har en høj kvalitet for det fysiske lydsystem, der udsender lydløse lave frekvenser igennem 

din krop, som giver dig den fysiske dimension til lyd. SUBPAC er en taktil lyd-platform som er 

kombineret med hardware software og avancerede materialer der giver en nuanceret bas (Subpac, 

s.d). De har 2 forskellige produkter, S-Serien er lavet til stationært miljø, som er specificeret til 

musikere der producere musik i et studie. De har også deres M-serie, som er lavet til et mobilt og 

aktivt miljø, så som klubber og festlige begivenheder. Produktet er et apparat, der kan justeres til 

mange størrelser på din krop. Den er smart, fordi du kan forbinde hvilken som helst form for 

høretelefoner til produktet. Dette produkt har en lang større rækkevidde indenfor bas, da det er 

blevet testet i alle former for musik-sammenhænge (Subpac, s.d).  Det er et teknologisk artefakt 

som rammer 3 lag af din krop. Den vibrerer din hud, dine muskler og den forbinder også igennem 

dine knogler op til dit indre øresystem (Subpac, s.d). Det smarte ved dette produkt er, det er lydløst 

og basfrekvenserne bliver spredt ud i kroppen, så det er ikke kun ørerne der kan føle bassen.   

BassMe 

BassMe er endnu et produkt, det blev lanceret i oktober 2017 i Frankrig. Formålet med BassMe er 

netop at kropsliggøre specifikt basfornemmelsen i musikken. BassMe er en kompatibel med næsten 

alt, så den kan bruges til Silent Disco events, gaming og biograf som ekstra lydprofil. De sørger for 

at gå ind og give dig den mangelvare der er, når du lytter til musik igennem normale høretelefoner 
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(BassMe, s.d.). Derfor er dette produkt utroligt, for den giver dig en meget tæt fornemmelse af bas. 

Den sidder lige over hjertet, så den pumper vibrationer ud direkte og giver dig hele fornemmelsen 

og en ekstra dimension af musikoplevelsen. BassMe er et produkt, som hellere ikke er med til at 

skade hørelsen, for mange mennesker har det med at skrue helt op på deres høretelefoner, da de 

føler at der mangler noget. BassMe inkluderer Mikro USB-oplader, Bluetooth transmitter/receiver 

samt en audio jackstik (BassMe, s.d.). BassMe’s tekniske specifikationer er også med til at give os en 

idé om hvad der forlanges af os, hvis vi skulle lave et færdigudviklet produkt, som vi ville teste ude 

i virkeligheden. Den har en lade tid på 3 timer, hvilket er forholdsvis kort, eftersom den kan holde 

helt op til 6 timer. Dens rækkevidde er helt op til 9 meter, så det er perfekt til at folk kan danse og 

bevæge sig lidt rundt (BassMe, s.d.). For at gøre det enkelt at bruge den, har den også en Plug and 

Play indstilling, hvilket gør det hele noget lettere at bruge. Bluetooth er essentiel her, da vi også i 

vores produkt ville gøre det trådløst. Dens strømforsyning er 26W, hvilket er ret stærkt i forhold til 

musikken der afspilles deraf (BassMe, s.d.).  

Design 

Techne 

Det er den viden, der knytter sig til at have færdigheder, og til at kunne udføre en eller anden 

aktivitet (Norman, 1999). Vi har igennem forskellige kilder, litteratur og research kommet frem til 

hvordan/hvorfor vores produkt skal se ud som den gør. Meget af det har været fornuft, da vi ved 

vores brugere, ikke vil overveje at have et artefakt på, som er besværligt, teknisk avanceret mv. Vi 

har igennem andre produkter på markedet fundet os frem til, hvordan vores produkt meget gerne 

skal se ud i sidste ende, men vi skal stadigvæk have vores egne ideer implementeret. Vores 

designrationale har igennem hele processen været et produkt-orienteret rationale, da vi var 

nødsaget til at få skabt et produkt på meget kort tid. 

Designrationale 

I vores designrationale vil vi meget gerne komme ind på de forskellige informationer, der forklarer, 

hvorfor vores designet artefakt er som det er.  

Vi har i gruppen haft mange forskellige ideer til hvorfor/hvordan vores artefakt skal se ud, det 

krævede også at vi i sidste ende med at sidde og tænke over de æstetiske problemer, hver design 

kom med. Vi tænkte i gruppen, at vores design artefakt skulle kunne udfylde det behov der er 
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indenfor Silent Disco. Oplevelsen af selve musikken er der, men vi ved at der er en mangel af specifik 

basfornemmelse – hvad kan vi gøre, for netop at udfylde det punkt? Vi har i gruppen også valgt at 

tage et par æstetiske valg i forhold til vores produkt, da vi mener det er vigtigt hvordan vores 

færdigudviklet artefakt ser ud. Vi ved, at vore valg er bygget på fornuft, da man i klublivet tænker 

over ens valg af tøj, så på den måde ville vi meget gerne undgå at ødelægge vores brugers 

beklædning. Vi har igennem flere overvejelser også besluttet os, at vores produkt skal gøres lidt 

mindre synligt. Vi har derfor udarbejdet flere ideer og prøvet at gøre vores prototype mere 

kompakt, mere power, mindre ledninger og trådløst. Alt i alt har vi i sinde at gøre vores prototype 

ideel til klublivet.  

Designproces  
Designprocessen startede lige efter gruppedannelsen, hvilket kan ses på vores projektforslag, hvor 

der allerede beskrives en form for beklædningsgenstand eller taske, der skal reagere på musik. På 

projektforslaget bliver der foreslået at man kan bruge tryk, vibration eller lys. Trykket eller 

vibrationerne skulle bruges til det fysiske aspekt af musik, mens lys skulle lyse i takt med musikken 

og gøre produktet mere festlig.  

Ideen om lys på produktet blev dog droppet for at holde fokus på musikoplevelsen og for at gøre 

fremstilling af prototypen nemmere.  

I næste del af designprocessen blev der lavet 

et storyboard som en del af en eksamen i 

faget Design og konstruktion. Storyboardet 

blev baseret på SDSM og brugt som en 

overblik over, hvordan vi så et ideelt forløb så 

ud. På dette storyboard er der to versioner af 

et færdigt produkt en taske i form af en 

såkaldt bæltetaske og en T-shirt. Begge 

versioner vibrerer i takt med musikken, men det blev valgt at T-shirten ikke var brugbar, da vi mente, 

at den ville blive brugt mindre i en klubsammenhæng på grund af at den dækkede brugerens eget 

tøj. Dette gjorde at tasken blev bragt i fokus som den primære design ide.  

Figur 3 Et eksempel fra vores storyboard (Egen eksamen, Design og 
Konstruktion, 18/10/2019) 
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Efter et primært design blev valgt, begyndte vi processen med at fremstille en fungerende 

prototype. 

Individuelle dele af prototype 

1. Audio Exciter 

En Audio Exciter er en form for højtaler, som fungerer ved at man sætter den på en fast 

overflade, som bruges som medium for lyden. Denne del bruges til at frembringe vibrationerne 

fra musikken. 

2. DC 100 WATT power DC Stereo 12V Sound amplifier 

Da lyden der kommer ud af det jackstik, som er på vores MP3 Shield ikke er specielt højt, skal 

lyden gøres højere, for at få den ønskede effekt fra Audio Exciteren. Af denne grund bruges en 

Sound amplifier. Derudover bruges denne stil at give strøm til Audio exciter. 

3. Strømforsyning 

Strømforsyningen bruges til at give strøm til sound amplifieren og Audio Exciter. Uden denne 

eksterne strømforsyning ville det ikke være muligt at bruge disse to centrale elementer. 

4. Funduino UNO 

Funduino er en form for Arduino, som kører den kode der er skrevet. Det vil sige, at det er en 

form for lille computer, der nemt kan programmeres. Når der bliver skrevet Funduino eller 

Arduino, vil der være tale om denne. 

5. VS1053 MP3 Shield 

For at få Funduinoen til at spille lyd kræves et MP3 Shield. Den er udstyret med jackstik udgang 

for at få lyden ud og en port til et Micro SD-kort. 

6. Micro SD kort 

Micro SD-kortet er et hukommelseskort, som indeholder de sange som bliver afspillet af MP3 

Shield. 

7. Diverse kabler 

Kabler til at give strøm til diverse dele og til at sende signaler mellem delene. 

8. En knap 

Knappen bruges til at starte og stoppe afspilning af musik. 

9. En høretelefon jackstik splitter 

Bruges til at få signal fra MP3 Shield til et par høretelefoner og til exciteren. 
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Bygning af prototype 

Første del af bygningen af prototypen var at få afspillet lyd gennem et par høretelefoner, for at teste 

om lyd kunne afspilles. 

Først blev de nødvendige ”Libraries” tilføjet til Arduino for at simplificere kodning. Her blev der 

brugt to kaldet "SFEMP3Shield" og "SDFat". ”SFEMP3Shield” bruges til den kode, der starter og 

stopper lyden og ”SDFat” bruges til Micro SD-kortet, så det kan aflæses samt bruges sammen med 

MP3 Shield. Efter disse to blev installeret, blev der brugt et såkaldt Example library, for at teste om 

det hele var korrekt sat op. Dette resulterede i en succes og musik kunne afspilles. Det krævede dog 

en tilslutning til en computer, da det var fra denne som afspilningen blev styret fra. 

Tilslutningen til en computer blev dog valgt til at være uacceptabel, da 

mobilitet var en af de primære krav. Derfor blev første version af kode 

skrevet (Bilag 1) og en knap blev tilføjet til at starte op og stoppe musikken.  

Knappen muliggør at der ikke længere kræves et kabel til en computer for 

afspilning. Knappen blev loddet til to ledninger og tilsluttet.  

Koden er relativt simpel og fortæller MP3 shield at, hvis knappen bliver 

trykket, skal den spille musikken der er på SD-kortet. Problemet ligger dog 

i at, hvis knappen ikke er trykket, bliver der sent et signal om at den skal 

stoppe musikken. 

Med første version af koden lykkedes det at få afspillet lyd, dog kun når 

knappen blev holdt inde. Det blev dog påvist, at knappen virkede, og var mulig at bruge til det 

formål, den var tiltænkt. Det var dog påkrævet at det blev ændret i koden, da knappen ikke virkede 

som den skulle. 

Anden version af koden (Bilag 2) bruger samme basis, men bruger en ny værdi kaldet playback. 

Dette gør det muligt at bede systemet om at se, hvad denne værdi playback er sat til, hvis det er 1 

starter musikken, hvis den er 0 stopper musikken. Der blev desuden tilføjet en linje kode der skaber 

en forsinkelse mellem, hvornår den eksekverer koden igen. På denne måde kan man, med knappens 

Figur 4 Funduinoen og MP3 
Shield med knap tilsluttet 
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input som er 1 og 0, starte og stoppe lyden uden brug af en computer. Når denne kode blev taget i 

brug, virkede knappen uden problemer, og kunne starte og stoppe musikken. 

Da koden blev skrevet færdig, blev 

testet og vi kunne konstatere at den 

virkede, gik vi videre til at få vores audio 

exciter tilsluttet. Da det ikke er muligt at 

få nok strøm og volume ud af 

Funduino’en skulle der bruges en 

forstærker. Her kommer DC 100 WATT 

power DC Stereo 12V Sound amplifier 

ind i billedet. Der blev loddet fire ting 

fast på den, audio exciter, to kabler til strøm og et jackstik. 

På denne måde blev det muligt at få strøm og lyd til audio exciter, samtidig 

med at Funduino’en kan forbindes ved hjælp af jackstikket. Det hele blev 

derefter forbundet til hinanden, og med det samme gik audio exciteren i 

gang. Musikken kunne startes og stoppes med knappen, og det hele virkede 

som det skulle. Audio exciteren blev puttet i en bæltetaske, og blev afprøvet 

med bæltetasken på en forsøgsperson, også her gik det som det skulle.  

Empiri 

Mangel på dataindsamling og aftaler med Silent Disco aktører, har gjort vi 

ikke kunne indsamle nok information for at kunne videreudvikle vores 

prototype. I bogen "Problem Orienteret Projektarbejde af Poul Bitsch Olsen" forklares der flere 

eksempler på, hvordan vi kan indsamle den relevante data. For at evaluere vores artefakt bedst 

muligt har vi taget udgangspunkt i den kvalitative arbejdsteknik, som har 6 forskellige 

indsamlingsteknikker: 1. Dokumentarmetoder. 2. Sagsmappe (Historisk dokumentation). 3. 

Informationsindsamlende Interviews. 4. Dialogiseret Interview. 5. Direkte observation. 6. Deltagelse 

observation (Olsen & Pedersen, 2018).  Hver af disse teknikker har styrker og svagheder, men de er 

også med til at skabe en bedre forståelse af forbrugerens oplevelse. 

Figur 5 et billede af strøm, forstærker og exciter 

Figur 6 Prototypen lagt i 
tasken og taget på 
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Interview 

Kort sagt om vores interviews og observationer, kan vi hurtig se den største faktor og det opleves 

hurtigt, da problemet ligger i at musik og lyd spilles ud af det samme apparat. Som om det var et 

dårligt stykke bærbar-højtaler. Dog kan vi observere, at når vi fortæller brugeren, at vi er bekendte 

med problemet, forstiller de sig udenom problemet, og ser prototypen med åbne tanker.  Vi tester 

vores artefakt igennem interviews og observationer. Herved tager vi en induktiv tilgang, 

da vi observerer forbrugeren indenfor en bestemt ramme og en konkret situation. 

(med det i minde, ville vi gerne teste produktet i et klubmiljø, men på grund af tidsmangel, har vi kun 

udformet empiri i almen dagligdag miljø, som derhjemme eller på universitetet.) 

For at få den bedst mulige analyse har vi forberedt nogle spørgsmål til vores testpersoner. Vi har 

undladt at teste produktet i et klubmiljø på baggrund af tidsmangel. Derfor har vi bedt personerne 

om at forstille sig en klub-atmosfære. Ud fra vores observationer og interviews skulle vi gerne få 

svar på testpersonens oplevelse. Vi har yderligere valgt at anvende den åbne form for interview, da 

dette vil give vores målgruppe en anden tilgang til hele emnet om Silent Disco. De kan med et åbent 

interview komme med deres egne erfaringer, og komme ind på nogle af de ting som de netop finder 

vigtige i forhold til Silent Disco. Problematikken indenfor vores interviews har været, at vi har haft 

svært ved at finde “eksperter”, som er villige til at deltage til en interview.  

Evaluering af design  

Prototypen virker fint som et artefakt, der er dog flere ting som kan forbedres. Problemerne 

beskrevet herunder blev opdaget under design og bygge processen samt efter, men på grund af 

enten manglende udstyr eller teknisk viden er de ikke blevet løst.  

Første problem 

Den første og mest åbenlyse forhindring er strømforsyningen. På nuværende tidspunkt kommer 

strømmen gennem forstærkeren direkte fra en stikkontakt. Dette giver to problemer, for det første 

er der en lang ledning som forhindrer bevægelse væk fra stikkontakten. Da et færdigt produkt skal 

bruges samtidig med at man danser vil en begrænsning af, hvor og hvordan man kan bevæge sig 

være katastrofalt. Dette problem kan dog løses i form af et batteri, som giver strøm. Med at batteri 

som er i tasken, vil man stadig kunne få strøm, men man slipper for at man er forbundet til en 
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stikkontakt. Det andet problem som strømforsyningen giver, er at den er stor, det vil sige at den 

fylder meget. Da designet er baseret på en bæltetaske, som typisk ikke er specielt store, ender 

strømforsyningen med at bruge en del plads. Denne plads kan udnyttes bedre enten til at tilføje 

flere vibrationer eller til at mindske taskens vægt.  

Andet problem 

Det andet problem prototypen i øjeblikket har, er den audio exciter, der bliver brugt. Lige nu 

afspilles alt lyden fra den sang der bliver spillet, hvilket er fint for at vise at prototypen virker, men 

ikke hvis det var et færdigt produkt. Det er meningen, at det eneste der kommer ud, er bas og ikke 

hele sangen, da dette vil fjerne lydløs delen af Silent Disco. Et andet problem der opstår på grund af 

exciteren, er måden den på nuværende tidspunkt er tilsluttet MP3 Shield. Den er som beskrevet 

tilsluttet med et jackstik, men dette gør, at man ikke kan høre musikken gennem høretelefoner 

samtidig. Det er selvfølgelig meningen, at dette skal være muligt og en løsning på dette er derfor 

påkrævet. 

Der er flere løsninger til det første problem som kunne være mulige. 

En af dem ville være at udskifte audio exciteren med for eksempel en form for vibrerende motor, 

som dem der er i en mobiltelefon. Hvis man brugte denne løsning, vil man til gengæld møde at 

problem i at få vibrationer i takt med musikken. 

En anden løsning ville være en form for equalizer, som alt musikken skal gå igennem. Equalizerens 

formål ville være at fjerne så meget som muligt at musikken, som ikke er bas. Denne løsning vil dog 

muligvis stadig afgive lyd, og kan derfor være problematisk. 

Det andet problem med exciteren har en midlertidig løsning i form af en såkaldt splitter, som gør 

det muligt at sætte flere jackstik til en jackstik udgang. Brugen af en splitter, bruger dog mere plads 

end, hvad der er ønsket, da der allerede er mangel på plads i den taske, som prototypen skal passe 

i. En bedre og mere permanent løsning på dette problem ville være at gøre sådan at exciteren, får 

et signal via for eksempel Bluetooth, som forbindes til høretelefonerne, som så kan forbindes ved 

hjælp af jackstik, eller med de radiosendere som normalt bruges til Silent Disco.  
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Tredje problem 

Musikken der afspilles, kommer fra et Micro SD-kort, som sidder direkte i MP3 Shield. Det vil sige, 

at musikken på nuværende tidspunkt er begrænset af, hvad der ligger på SD-kortet. Hvis prototypen 

skulle bruges i dens nuværende form, ville det kræve en komplet sætliste fra dj’en. Dj’s arbejde kan 

ofte ikke ligge på en sætliste, da de ændrer både på sangen men også, hvilke sange der bliver spillet 

alt efter publikum og deres reaktioner på sangene. Den mest simple og effektive løsning på dette 

problem ville højst sandsynligt være, hvis man kunne tilslutte produktet til det samme signal, som 

der sendes ud til høretelefonerne, som fest deltagerne allerede har på. På denne måde kan dj’en 

stadig arbejde frit, og musikken bliver synkroniseret mellem enhederne. 

Fjerde problem 

For at få mest ud af de vibrationerne fra audio exciteren, er man på nuværende tidspunkt nød til at 

fysisk at skubbe tasken ind på brystet. Det er ikke en mulighed, når prototypen er i brug, da armene 

ofte skal være fri til enten at danse eller for at forhindre et eventuelt fald. Det er derfor muligt, at 

man enten skal have en ekstra strop, som kan justeres eller en taske med et andet design, som 

sidder tættere på kroppen. 

Femte problem 

På grund af et design valg om at produktet skal ligne en bæltetaske eller noget lignende, er plads 

noget, der ikke er meget af. Størrelse af tasken og størrelsen af de diverse dele af prototypen gør, 

at det hele nødvendigvis ikke kan være i tasken. Da det er meningen at tasken skal være mobil og 

let at tage af og på, er det vigtigt at det hele kan være i tasken og at det ikke gør tasken ubehændig. 

Løsningen af dette problem ville kræve, at vi kunne skaffe dele, der kunne give os samme 

funktionalitet, som det vi allerede har, men som har en størrelse, som er væsentligt mindre, så de 

kan passe i tasken. En anden løsning ville være en større taske, men dette ville være uønsket, da 

tasken ikke skal være til besvær når man danser. Jo større tasken er, jo mere vil den være i vejen, 

og det vil gøre den sværere at danse med. Desuden vil det se mindre festlig ud med en større 

genstand. 

Diskussion  
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Vi vil i vores diskussionsafsnit komme ind på de forskellige teorier samt metoder vi har anvendt i 

vores opgave. Vi vil redegøre for vores valg af teori, samt hvordan vores teori kan være med til at 

give en endnu mere fyldestgørende besvarelse af vores opgave.  

Vi har valgt at anvende Aktør-netværks teorien i vores opgave, da vi mener at vores opgave netop 

kræver at vi kommer ind på sammenarbejdet mellem teknologien og samfundet. Indenfor aktør-

netværks teorien, er vores aktører netop ikke kun humane men også non-humane, dvs. At vi her 

med rette kan sige at vores aktører er både det teknologiske men også det humane, da Silent Disco 

er et forholdsvis nyt fænomen. Silent Disco er noget, som netop er opstået igennem teknologiske 

udviklinger i forskellige arrangementer, som gør det muligt at få en meget fyldestgørende 

koncertoplevelse. Kigger på aktør-netværks teorien, bliver vi også forklaret hvordan de forskellige 

aktører hver for sig har rigtig meget at sige om hvorvidt et teknologisk artefakt kan blive en succes 

eller ej. Silent Disco har netop fået teknologiske artefakter, som er perfektioneret til at øge 

oplevelsen af Silent Disco (BlackBox).  

Yderligere er det essentielt at komme ind på de forskellige netværk der fører til Silent Disco events. 

Netværket deraf er defineret som en relation imellem aktørerne, deres betydning ses altså i forhold 

til hinanden (Latour 1992). Netværket kan være alt fra hvordan folk får oplysningerne om at Silent 

Disco events er opstået, eller hvordan Silent Disco informationer generelt kommer ud. Hele 

processen i sig selv er en iterativ proces hvori man hele tiden får mere og mere indsigt. Aktør-

netværks teorien påpeger netop, at vi som mennesker er bundet af den verden vi lever i, derfor 

forventes det at vi mennesker opfører os ud fra de normer, værdier og teknologier, som samfundet 

eller netværket er opbygget af (Latour 1992). Det betyder altså, at vores oplevelse af Silent Disco 

afhænger af mange forskellige ting, som hvordan vores aktører er. Aktørerne heri er blandt andet 

prisen ved indgangen, er den overkommelig? Er teknologien i orden? Er det funktionelt? Er 

musikken som den skal være? Mv. Netværket deri er, hvordan får folk informationerne af Silent 

Disco? Vi ved blandt andet at de sociale medier har en kæmpe andel i det, da informationerne deri 

spredes utrolig hurtigt. Det typiske netværk som er alt fra Facebook, Instagram, Twitter, osv.  

Det positive ved hele denne teori er, at den tager forbehold for de essentielle ting indenfor Silent 

Disco – netop det samfundsmæssige og teknologiske aspekt. Sammenarbejdet deraf er utrolig 

vigtigt, da oplevelsen afhænger deraf også. Aktør-netværks teorien kritikpunkter er også, at den 
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ikke rigtigt skelner imellem aktører der allerede var der. Den tager forbehold for at alle aktører er 

ligeværdige, men det er ikke sådan det i virkeligheden er. Vi ved at alle aktører ikke er ligeværdige, 

da man kan argumentere for at uden den humane del, så ville teorien slet ikke fungere. Den humane 

del, står for en meget stor del af det hele. Retter vi blikket mod vores opgave, så kan vi se at den 

humane del er jo essentielt, da uden den humane del, så havde vi jo i teorien hellere ikke det 

teknologiske aspekt med. Derfor kan man ikke sige, at alle aktører er ligeværdige. Aktør-netværks 

teorien er rigtig god til at vise sammenhængen mellem det menneskelige og ikke menneskelige, 

men den forklarer ikke detaljeret om hvorfor det er som det er. Kigger vi på hvordan aktør-netværks 

teorien kan være god, så kan vi rette blikket mod noget som allerede er succesfuldt. Aktør-netværks 

teorien er rigtig god til at anvende indenfor allerede succesfulde begivenheder, da den viser hvorfor 

noget kan være succesfyldt, men den er ikke særlig god til at give opskriften samt forklare 

hvorfor/hvordan noget kan blive succesfyldt. Den forklarer ikke de sociologiske processer så godt 

som kan kunne forstille sige andre teorier ville, derfor er det også en yderst stor mangelvare 

indenfor aktør-netværks teorien.  

I vores opgave, som omhandler Silent Disco, så er aktør-netværks teorien meget aktuelt, da den 

tager fat i en succesfyldt begivenhed. Den viser hvordan aktørerne i sammenarbejde med det 

humane samt non-humane tager fat i et punkt, og forklarer hvordan de to aktører kan gøre noget 

succesfyldt. Aktør-netværks teorien viser herigennem hvordan at det er essentielt at teknologien er 

tilpasset som en Blackbox til Silent Disco events. Aktør-netværks teorien viser også fint hvordan 

forskellige netværk er essentielle i forhold til hvordan informationer viderebringes omkring Silent 

Disco. Den forklarer meget fint hvad de forskellige processer indeholder og hvor de processer er.  

I vores design proces har vi valgt at anvende SPRINT metoden, som kræver at man sætter en hel uge 

af til selve designprocessen. Det er vigtigt at nævne, at SPRINT metoden ikke er baseret på en 

videnskabelige tilgang, da der ikke er nok litteratur til. Vi ved dog, at SPRINT har 5 trin, som er opdelt 

på 7 dage. Vi har siddet i gruppen og snakket igennem hele ugen og lavet forskellige skitser til 

hvordan en prototype kan se ud. Med hjælp af SPRINT modellen, har vi i gruppen meget hurtigt 

kunne udpensle et produkt. Vi har skabt et praktisk framework, der er med til at skabe hurtige men 

også meget passende resultater ved at udvikle, teste og validere vores ideer igennem en systematisk 

måde. Processen kan være meget problematisk, da vi ikke kan tage forbehold for eventuelt 

sygdomme eller fravær fra nogle gruppemedlemmer. Vi mener dog stadig i gruppen, at SPRINT er 
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den bedste løsning til at komme med en færdiglavet prototype inden afleveringsfristen. SPRINT 

modellen er også rigtig god til at forklare og vise hvordan man med hjælpe fra produkter der allerede 

er i brug, kan få ideer til en prototype selv.  

SPRINT modellen er rigtig god, hvis man allerede i gruppen har en idé om hvordan et produkt skal 

se ud eller hvor produktet skal anvendes. Man kan derfor ikke med sikkerhed sige, at SPRINT 

modellen kan være behjælpelig, hvis man i gruppen arbejder hver for sig. Det er yderst besværligt 

at komme ind og designe et artefakt og blive enige i gruppen om det, for alle har deres egne ideer. 

Endnu et kritikpunkt på SPRINT er, at vi ikke kan teste vores produkt indenfor det område vi havde 

tiltænkt det. Vi har været afhængige af, at der er blevet holdt et Silent Disco event, som kunne 

tilbyde os at teste vores produkt. For at gøre hele processen så nøjagtig som muligt, så har vi i 

gruppen også anvendt CCM (Color Cognitive Mapping), det har vi gjort for at få skabt et overblik 

over hele processen og hvor vi selv stod i forhold til en færdigudviklet prototype. 

Vi har med hjælp af FabLab på RUC fået lavet os en prototype af et teknologisk artefakt, som 

bidrager til at skabe en bedre oplevelse af Silent Disco. Vores prototype har stadigvæk mangler, men 

siden vi ikke havde alverdens tid, så har vi i gruppen valgt at fokusere på de ting, som vi mener ville 

bidrage til at gøre oplevelsen bedre. Vi ved at Silent Disco er et forholdsvis nyt event, og det er 

kommet i takt med teknologien. Så hvis vi kan med hjælp af et sammenarbejde med både det 

teknologiske og det sociologiske komme ind og give et kvalificeret svar på hvordan man med hjælp 

af teknologi kan gøre det bedre, så er vores mål opnået. Problematikken i vores prototype er, at vi 

ikke har fået det testet til et Silent Disco event. I og med det ikke er testet til et Silent Disco event, 

så kan vi ikke udtale os om hvordan det egentligt fungerer i praksis. Vi mener dog i gruppen, at det 

er problematisk da vores hardware af prototypen er for svagt. Prototypen kan ikke konkurrere med 

de produkter der allerede er på markedet. Vi vil henvise til nogle af de produkter, som allerede er 

tilgængelige på markedet. Specifik kan vi inddrage produktet BassMe, som er et produkt som sender 

bas vibrationer igennem hele kroppen og derved kropsliggøre det, og bidrager til en bedre 

oplevelse. BassMe er et produkt, som sidder lige ved hjertet og udsender signaler til hele kroppen i 

takt med musikken. 

SDSM har givet os perspektiv på hvordan en designproces kan se ud. Som metode har den model 

givet os tilgang til at ikke overse vigtige punkter i vores projekt, som kan være nemt at glemme. Det 
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vi har lært af den metode, er hvor vigtigt det er at have evalueringspunkter i kritiske faser undervejs 

i vores designproces. SDSM har også spillet en vigtig rolle for vores planlægning og organisering i 

vores projekt, siden den giver os tilgang til et overblik over de forskellige faser vi skulle igennem i 

den tidsramme vi blev enige om i starten af projektet. I eftertanke, kunne vi bruge mere tid på 

evalueringspunkterne for at komme i mål med en fungerende prototype som vi kunne tage med ud 

i felten og teste på faktiske deltagere af et Silent Disco arrangement tidligere i processen. En 

udfordring var at finde gode kriterier for evalueringen af prototypen. Dette kunne vi have løst ved 

at inddrage arrangører af en Silent Disco for sparring og feedback. Dette kunne give os en mere 

fundamental forståelse for arrangementet og behovet til deltagerne af en Silent Disco. Ved at 

kontakte arrangører kunne deres feedback dermed bidrage til en mere effektiv proces og et mere 

vellykket design af prototype. 

Retter vi blikket mod klubkonteksten, så kan vi passende sige at et Silent Disco event er utrolig 

afhængig af teknologien deraf. Det er vigtigt at teknologien kan følge med, uden at være for meget 

besvær for dens brugere. Vi ved efter erfaring fra klublivet, at rigtig mange mennesker går op i deres 

udseende, så vores artefakt skal ikke skille sig for meget ud fra folks valg af påklædning. Derfor fik 

vi bekræftet, at det æstetiske er yderst vigtigt indenfor vores prototype og det var derfor noget vi 

var nødsaget til at tænke over. Vi kunne ikke have et artefakt, som ville være for synligt.  

Vi havde i sinde at vores produkt skulle helst være trådløst. Det vil altså sige, at vi ikke ville have 

nogen synlige, tråde eller ledninger nogle steder i prototypen. Prototypen har på nuværende 

tidspunkt flere ledninger, som gør det besværligt at anvende for vores brugere. Hvis vi havde lidt 

mere tid, samt ressourcer, så kunne en endelig prototype være mindre, mere kompakt, give større 

vibrationer samt være æstetisk pæn at kigge på. Vi ville gerne opdatere softwaren i vores prototype, 

men det ville kræve en anderledes tilgang til kodning, som vi netop ikke havde tid til. Problematikken 

i det ligger i, at vores prototype nu i sidste ende har for mange ledninger, som slet ikke ser pænt 

nok ud. Vi har fået inspiration fra Woojer, da vi mener at deres produkt er yderst pæn at kigge på 

samt også bidrager til at gøre oplevelsen af Silent Disco bedre.  

Retter vi blikket mod vores problemformuleringer, og hvad vi har gjort godt, så kan vi konstatere at 

vi er tilfreds med 3 punkter og vores svar deraf. Vi har indledende vis kommet ind på hvorfor det er 

så vigtigt med det fysiske aspekt af musik tilføjes til Silent Disco. Vi har på baggrund af vores empiri 
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fundet frem til at det er yderst vigtigt at man kan mærke musikken til Silent Disco. Det er en 

anderledes form for event, da Silent Disco er et forholdsvis nyt event. Hvis man var til en koncert 

eksempelvis, så er det at man virkelig kan mærke musikken og man får hele oplevelsen med det, 

kontra Silent Disco. Silent Disco tilbyder dig en anderledes oplevelse af eventet, men der er en 

mangelvare i form af basfornemmelsen. Vi prøver i vores gruppe at give en hel oplevelse af Silent 

Disco, det vil altså sige at man kan mærke musikken i kroppen. Hvis det nu ikke var muligt, så er det 

rigtigt svært at tilfredsstille ens brugere, da oplevelsen ikke er fuldendt. Så hvorfor vil vi gerne 

inddrage det fysiske aspekt af musik til Silent Disco? Netop for at give en bedre oplevelse og bidrage 

til at vores brugere får en fantastisk tid.  

Vi har haft punkter i vores problemformulering, som vi ikke er tilfredse med, så kan vi passende 

inddrage punktet; “hvordan kan et artefakt der tilføjer det fysiske aspekt af musik designes og 

testes?” Det punkt er vi ikke helt tilfredse med, da vi mener at vi sagtens med mere tid kunne haft 

udformet et artefakt som godt kan anvendes til et Silent Disco event. Vores prototype virker, men 

hardwaren deri er lidt problematisk da det er lidt ældre dele der er brugt. For at få et bedre og mere 

funktionelt prototype, ville det være ideelt at opdatere prototypen med lidt nyere dele.  

Konklusion 

Silent Disco er et relativt nyt fænomen, som er blevet mere og mere populær i takt med teknologiske 

fremskridt. Silent Disco er en alternativ klub-oplevelse der skiller sig ud fra andre musikoplevelser, 

og åbner op for en masse muligheder hvad angår placering og design. Et Silent Disco event er et 

event, der forholder sig Silent dvs. lydløs. Vi har i opgaven forsøgt at besvare vores problemstillinger. 

Vi har besvaret hvorfor det fysiske aspekt af musik skal tilføjes til Silent Disco, i og med vi mener at 

det er utrolig vigtigt for selve oplevelsen af Silent Disco. Det fysiske aspekt af musik burde tilføjes i 

Silent Disco fordi i en klublignende kontekst er bas essentielt for at skabe et vellykket musikalsk-

arrangement. Bas bidrager til et højere aktivitetsniveau og synkroniseret dansebevægelser iblandt 

deltagere. Vores produkt bærer præg af netop den problemstilling. Vores produkt forsøger at skabe 

vibrationer, som man mærker i kroppen i takt med musikken.  

Vi har anvendt SPRINT metoden til at udpensle en prototype så hurtigt som muligt, da vi i gruppen 

gerne ville have testet produktet så hurtigt som muligt. Vi har med relevant teori prøvet at forklare 

den teknologiske samt det sociologiske aspekt af Silent Disco også.  
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Vi har brugt modellen Soft Design Science Methodology som metode. Ved hjælp af denne model 

har vi fået godt overblik over de forskellige faser som vi skulle igennem for udviklingen af vores 

prototype. Vi konkluderer at vi kunne inddrage arrangører for at finde de rigtige kriterier for at lave 

evaluering og få feedback på vores problem og designløsning. Dette kunne gøre vores proces mere 

effektiv og vi kunne potentielt udvikle et bedre design som kunne opfylde behovet endnu bedre. 

Vi er kommet ind på ANT og teori omkring musik og dans, som er med til at forklare hvordan et 

event som Silent Disco er afhængig af de relationer der er imellem teknologi og samfundet. Vi har i 

gruppen også lavet research på de forskellige produkter, der allerede er på markedet som netop 

forsøger at udfylde de kriterier vi havde lagt for vores produkt, og de produkter der allerede er 

tilgængelige, har vi forsøgt at bruge som inspiration. Ingen af disse allerede eksisterende produkter 

er dog lavet til Silent Disco eller blevet brugt til Silent Disco. Vi kan ud fra dette derfor konkludere, 

at der muligvis er en mangelvare på dette punkt. Afsluttende vis kan vi i gruppen konkludere, at 

man med hjælp af teknologi kan gøre oplevelsen af Silent Disco bedre. Vi ved, at man med de 

nødvendige teknologiske artefakter kan bidrage til at skabe en anderledes og bedre oplevelse af 

Silent Disco. Ved hjælp af vibrationer og en trådløs teknologi kan dette løse problemet. Det findes 

designløsninger allerede på denne type problem i form af vester og bælte der vibrerer i takt med 

baslyden til musik. Vi har derfor i gruppen forsøgt at lave et artefakt, som bidrager til at skabe den 

mangelvare der er i Silent Disco - nemlig en basfornemmelse. 

Perspektivering 

Efter dette projekt har vi i gruppen blevet klogere på hvad det vil sige at skrive et projekt på RUC. Vi 

ved, at man er rigtig afhængig af ens gruppemedlemmer og at man prøver at overholde de regler 

og deadlines vi stiller hinanden. Vi har i vores gruppe startet med at arbejde som en 4-mands 

gruppe, efterfølgende fik vi et ny gruppemedlem, som gjorde at vi tildelte opgaverne imellem 

hinanden meget hurtigt. Efterfølgende var vi nødsaget til at lave regler og tidsrammer til hvordan 

arbejdet skulle udføres, og dette gik vi efter at udføre så godt som muligt. Efterfølgende gik vi i gang 

med at indsamle litteratur, data, empiri for at komme godt i gang med vores opgave, dette førte til 

at vi fik vores første idé til hvordan vores eventuelle prototype skulle se ud i sidste ende. Gruppen 

gik derefter lidt i stå, eftersom et gruppemedlem ikke var til stede, som også førte til at vi var meget 

i tvivl om hvorvidt det ene gruppemedlem egentligt havde motivationen til at hjælpe os med at 
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færdigskrive opgaven. Vi ventede og udnyttede ikke tiden til fulde, hvilket førte til at vi sidste ende 

kom bagud med vores projekt, og manglen deraf afspejles i vores empiri. Vi havde i vores masterplan 

regnet med at lave interviews, men de interviews som vi skulle lave, var meget afhængig af det ene 

gruppemedlem, da han i høj grad var inde i emnet Silent Disco og hans omgangskreds virkelig ville 

hjælpe os med interviews. Vi kunne i stedet for at vente på det daværende gruppemedlem selv 

havde taget kontakt til de nødvendige participanter, og fået tiltaget os de nødvendige informationer 

til vores projekt, som i sidste ende ville hjælpe os gevaldigt. Før afleveringsfristen kom gruppen i lidt 

af en tidspres, da vi mente at der var en mangelvare i form af data og de interviews som ville give 

os data til at kommentere på. Udover dette, blev vi dog færdige med vores prototype og skulle ud 

og teste det. Endnu en problematik indenfor vores emne er, at et Silent Disco event er noget som 

ikke bliver afholdt så ofte. Derfor har det været ualmindeligt svært at finde et event og tage til 

eventet og lave research på de mennesker der er der. Man er nødt til at påregne eventuelle 

sygdomme, frafald i gruppemedlemmer mv. Men i sidste ende afhænger det hele af 

tidsplanlægningen, for hvis vores planlægning havde været bedre, så havde vi i sidste ende også 

kunne haft videreudviklet vores projekt bedre. Vi vil i fremtiden også vide, hvordan vi skal starte 

med vores næste projekt på RUC. I forhold til vores næste projekt, så er vi nu klar over at det kræver 

en større indsats. Vi skal kunne være startet med vores prototype meget hurtigere, fået det testet, 

valideret og derefter forbedret prototypen. Udover det, er det yderst vigtigt at vi får samlet den 

nødvendige empiri i god tid. Det vil altså sige, at vi skal lave flere interviews, arbejde med den 

indsamlede empiri og kommentere på det. Opgaven vil derfor komme til at være betydelig bedre, 

da vi nu har fået den nødvendige erfaring til endnu et projekt.  
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Bilag  

Bilag 1: første version af kode 
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Bilag 2: Anden version af koden 

 

 
Bilag 3: Spørgeskema 
 

1. Kan du lide musikken? 
 
  

1. Hvad synes du om bassen? (kan det mærkes?) 
 
  

2. Er det behageligt at have på? 
 
  

3. Følelse det godt? 
 
  

4. Hvad synes du der kan gøres bedre? 
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Bilag 4: Spørgeskema (besvaret interview) 
1.  

1. Kan du lide musikken? 
 
Det okay, det reppetitiv, til at simmulere idéen er det fint 

 
2. Hvad synes du om bassen? (kan det mærkes?) 

 
Når den sad stramt på brystet var den god, så vil jeg forstille mig det fungere bedre. 

 
3. Er det behageligt at have på? 

 
Nej. 

 
4. Følelse det godt? 

 
Nej. 

 
5. Hvad synes du der kan gøres bedre? 

 
Juster bar-rem 
Den skal kunne spille lyd i headsettet med indgang til headset og samtidig en indgang til 
vibration/bassen 

 
 
 


