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Projektet i denna rapport har fokuserat på hur man kan förbättra den visuella och 
taktila upplevelsen av digitala slagverk. Målet var att utveckla en digital version 
av moderna percussionisters shakers, som tilltalar användarna inte bara med sina 
funktioner och digitala möjligheter utan även som ett musikinstrument.

Processen och utveckling av instrumentimagen för digital percussion kan appliceras 
på alla digitala instrument, men resultatet av detta projekt illustreras genom ett 
koncept på en digital shaker.

RESUMÈ

VAD ÄR EN DIGITAL SHAKER?
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Percussion: Samlingsord för rytminstrument

Shaker: Samlingsord för prcussion som skakas för att framkalla ljud

Slagverk: Rytminstrument som spelas med klubbor/pinnar

MIDI: Teknik som används i många digitala instrument för att spela upp samplingar

Trigger: Anslagskänslig aparatur

Samplingar: Inspelade ljud som spelas upp av en 

Haptuator: Devis som genererar fysisk feedback

Mockup: Skissmodell(se sid7)
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PROJEKTET

Musikens utveckling har sedan 80-talet av en allt högre grad färgats av de elektroniska 
instrumenten. Majoriteten av dagens populärmusik bygger till stor del på elektroniska 
instrument, samplingar och effekter.
Om man studerar olika typer av instrument som har digitaliserats, så finner man en 
väsentlig skillnad i hur instrumentens olika funktioner har överförts till dess digitala 
”efterföljare”. Ta t.ex. en elgitarr, den fungerar på samma sätt som en akustisk gitarr, 
med den haptiska upplevelsen i princip identisk med ursprungsinstrumentet. Det är 
samma rörelser som utförs för att skapa ljuden, det är samma material som fingrarna 
möter i instrumentets grepp och dess strängar. Samma sak gäller pianoklaviaturer, 
där det finns vägda tangenter för att återskapa den taktila feedbacken av 
hammarmekaniken i en flygel eller ett piano. Om man granskar digitaliseringen 
av percussion inser man snart att utvecklingen inte har gått fram på samma sätt. 
Majoriteten av dagens digitala percussion består av slagplattor(pads), eller liknande 
triggerbaserade slagytor. För att ställa detta i relation till vad digital percussion 
bör innefatta för att täcka en percussionists fulla instrumentarsenal, (slagverk, 
handtrummor, shakers), så kan slutsatsen dras att den taktila och audiella feedbacken 
av en shaker inte representeras i dagens produkter.
Jag tror att detta är en bidragande faktor till varför många av dagens slagverkare 
saknar intresse för att introducera elektronisk perkussion i musik till nya genrer och 
saknar intresse att adaptera till digital percussion.
I mina inledande intervjuer med Mårten Pella och Johan Alexandersson, båda 
slagverkare och professionella perkussionister, berättar de om deras upplevelser av 
digitala perkussion i livesammanhang och hur formatet känns fyrkantigt, opersonligt 
och dekouragerar egen improvisation och ger upplevelsen av att spela musik med 
mindre själ.

BAKGRUND

Trots att projektets huvudsakliga problem kan appliceras på alla digitala instrument 
kommer resultatet och processen utformas för skapandet av en digital shaker. Detta  
p.g.a. på projektets smala tidsramar samt att området kring digitala shakers är 
bristfälligt representerat på dagens marknad.

Eftersom de produkter som finns i dag kommer till korta i avseende på taktil, visuell 
och audiell feedback, ämnar jag att ha den tidsmässiga avgränsningen nutid för 
teknik och produktionsmetoder.

Alla projektets skissmodeller, känslomodeller och koncept kommer att bygga på den 
teknik som är kompatibel med Toontracks mjukvara och den haptiska generatorn 
Haptuator.

AVGRÄNSNINGAR
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Projektets resultat kommer att anpassas 
efter professionella perkussionister 
(oavsätt kön eller ålder) som 
använder shakers som en del av sin 
instrumentarsenal vid liveframträdanden.

MÅLGRUPP

Projektet kommer beröra ett ämne med flera problem inom två olika problemområden. 
Det första problemområdet berör tillkortakommanden i dagens digitala percussion. 
Musiker som jag talat med och min egen uppfattning är att dagens digitala 
percussioninstrument saknar spelglädje och känslan av ett riktigt instrument. Under 
samma område har jag observerat att det inte finns en fullgod motsvarighet för 
shakers bland digitala percussioninstrument.

Det andra problemområdet gäller akustiska shakers. Eftersom projektet är avsmalnat 
till att handla just om digitala shakers, behöver problemen kring shakers i stort tas 
med i projektprocessen.

Problem:
Utformningen av dagens digitala percussion är inte anpassad för att motsvara 
användandet av shakers.

Dagens digitala percussion har brister med avseénde på spelglädje.

Dagens percussionister har många shakers att bära /ta med sig till live-gigs.

Dagens akustiska shakers har låg och olika ljudvolym och är därför beroende av 
mycket god medhörning för att kunna anpassas i spelandet.

PROBLEMSTÄLLNING

Vad är en digital shaker, om begreppet shaker grundas i den taktila, visuella och 
audiella feedback som de akustiska instrument professionella percussionister 
använder sig av i dag?

PROBLEMFORMULERING
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METOD OCH STRUKTUR
Projektet är indelat i sex faser (informationsfasen, analysfasen, konceptfasen, 
reffinerande fasen, presentationsfasen och efterarbetesfasen) vilkai stort kommer att 
fortlöpa i kronologisk ordning under projektets 10 veckor.

Informationsfasen och analysfasen ämnar att genom observationer av verkliga 
situationer anförskaffa och analysera fakta om shakers som produkter och hur/var de 
används samt vilka konkurrerande lösningar som finns i dag. Dessa delar av projektet 
sammanfattas i funktionslistning/kravspecifikation, positioneringsdiagram och 
flödesdiagram i syfte att finna och analysera de problem som finns kring projektets 
ämne.

Under konceptfasen och den raffinerande fasen utformas, utvärderas och sammanställs 
den produkt som levereras vi projektslutet. Då projektet till stor del handlar om att 
skapa en ny produkt med ett nytt uttryck, kommer stor vikt läggas vid att utforma 
riktlinjer för semantik, semiotik, och taktil samt audiell feedback. Detta kommer att 
utföras genom förberedda workshops, viktade skissmodeller, mockup-utvärdering 
CAID-redskap och skiss.

Presentationsfasen och efterarbetesfasen kommer båda utföras med fokus på att 
leverera projektet som helhet för bedömning. I det inkluderat fysisk fullskalemodell, 
projektrapport, reflektion och muntlig presentation samt utstälning på UID Design 
Talks.

Då projektet kommer att drivas med en iterativ heuristisk designprocess kommer 
projektfaserna med största sannolikhet att tonas in i varandra, samt att de olika 
arbetsmomenten kommer upprepas i mån av behov oberoende av vilken fas arbetet 
ligger i. 

Tontrack är ett Umeåbaserat företag som varit aktiva på marknaden sedan 1994. 
Företaget är maknadsledande inom mjukvaroprodukter för midiprogramering av 
trummor och slagverk.

Toontracks roll i projektet är som sponsor,  ekonomiskt samt i form av 
tillhandahållandet av mjukvara och percussionister/yrkesanknyten kompetens för 
utvärdering av koncept.

I utbyte mot dessa förmåner kommer personal från Toontrack att medverka 
och ta del av utvalda moment i projektprocessen som berör kreativa metoder, 
utvärderingsmetoder och användartester.

SAMMARBETSPARTNER
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VISUALISERAD PROCESS
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RESEARCH

INITIALA INTERVJUER
Som grund för projektet utfördes två intervjuer med Mårten Pella och Johan 
Alexandersson, båda professionella percussionister som spelar många olika genrer 
och som båda kommit i kontakt med digital percussion i sitt yrke. Intervjuerna 
utfördes med öppna frågor, där vardera intervjuobjekt först fick berätta om sitt yrke 
och de instrument de använder till vardags. Efter detta leddes samtalet och frågorna 
mot upplevelsen och om av digitala slagverk.

Både Mårten och Johan upplevde att det fanns stora brister i hur dagens digitala 
percussion var utformad. I den första intervjun(med Mårten Pella) behandlades i 
största mån känslan av ljudet som upplevdes som att de har en karaktär som fungerar 
bättre i elektronisk musik, ”Det fungerar bättre när man försöker få en house-känsla 
i musiken”. Men det fanns även åsikter om att digital percussion känns som ett 
”dött ting” och att det hämmar processen till att skapa nytt. Formatet upplevdes 
som fyrkantigt och styrt, med avseende på hur man interagerar med maskinerna. 
I den andra intervjun(med Johan Alexandersson) lades den största vikten vid att 
produkterna inte kändes personliga. Johan förklarade hur han ibland hittar ljud i 
vardagen som han sedan tar med upp på scen och att han tycker digital percussion 
saknar den den möjligheten, vilket också gör att percussionistens personliga ”sound” 
hämmas.
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Workshop 1
Under projektets allra första dag utfördes en workshop i syfte att snabbt få olika 
vinklar att studera under information och analysfasen. Tillvägagångssättet för 
workshopen var en variant på metoden ”detalj till produkt”, där en befintlig artefakt 
granskas kritiskt från detaljnivå för att sedan klargöra produktens syfte. Varianten på 
denna metod var som följande: En grupp på två eller tre personer granska en Roland 
TD12-modul med tillhörande slagplatta. Personerna i gruppen får fritt granska 
och testa produkten och ger aktivt feedback på olika riktningar som droppas av 
workshopens ledare. De riktningar som angavs var:
Generell kvalitétskänsla
Är prudukten lätt att förstå
Byggkvalite i modul
Byggkvalite i slagplatta
Byggkvalite i reglage och knappar

Förutom att dessa punkter behandlades i workshopen fördes en fri diskussion som 
avslutning.
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OBSERVATION OCH ANVÄNDARE
Då en livekonsert som spelades under projekttiden inte kunde hittas, fick 
observationerna delas upp. Den del som utfördes på plats var observationen av 
situationen med förvaring och fraknting av shakers och percussion från ett gigg, 
samt att studera de olika tekniker som används för olika typer av percussion. För att 
klargöra detta följdes och filmades percussionisten Mikael Emsing då han fraktade 
sina instrument från en lokal till sitt hem, varpå stuvning och packning av percussion 
redovisades iscensatt. Mikael redogjorde även för de grundläggande tekniker som 
används för tamburin, caxixi och shakers. Under genomgången av Mikaels shaker-
arsenal visas en gammal bucklig och tejpad shaker upp som benämns som ”den bästa 
shakern”. Som svar på varför var dels att ljudet var varmt, men också att den funnits 
med honom sedan 13års ålder.

För att få en bredare bild av vardagen för andra percussionister än just Mikael 
Emsing, har en enkät skickats ut, vars syfte var att få en bättre bild av en percussionists 
vardag. Av de 6 svar som kommit in från enkäten ses uteslutande men som har en 
kompletterande syssla för att få en större månadsinkomst. De övriga svaren har för 
stor spridning för att någon trend ska vara möjlig att utläsa.
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Det första diagrammet visar jämförelsen med en iphone och ett kontrollrum för 
en rymdfärja. Den fråga som fick avgöra vart i diagrammet en produkt placerades 
var: Känns produktens interface som att det är svårt att lära sig? Genom att besvara 
denna fråga ges en riktning för hur projektets koncept bör utformas. De insikter som 
kommit genom detta diagram var:
Fler knappar får produkterna att ser mer svårhanterade ut.
Stora knapper får produkterna se enklare ut.
Lysande knappar får produktens utryck att bli mer komplext/se mer avancerad ut.

Det andra diagrammet visar en positionering på en axel där högra sidan representerar 
produkter vars interface kräver/innehåller en stor mängd text på produkten och 
motsvarande extrem till vänster är ett interface med lite text. Målet med dessa 
parametrar var att förstå hur den uppfattade komplexiteten av en produkt påverkas 
av mängden text. De slutsatser som dragits från diagram två är:
- Många av billighetsprodukterna brukar större mängd text.
- Märkena Akai och Korg har produkter med mindre text än konkurrenterna.
- Produktnamnet framkommer tydligare på de exlusiva produkterna.
- Märket framkommer tydligt på de exklusiva produkterna.

Det sista positionsdiagrammet visar på spridningen av de 17 produkterna mot uttryck 
av musikstil, där Daft Punk representerar elektronisk musik skapad i dator och Nora 
Jones representerar ett klassiskt musikskapande med instrument som spelas in live. 
Slutsatserna från detta diagram är:
- Endast ett fåtal av produkterna känns naturlig i båda sammanhangen.
- Produkter med ett ”space”-rellaterat formspråk känns inte som att de är utformade  
för liveinspelad musik.
- Ett stort antal reglage ger intrycket av att navigerandet av produkten är otymplig 

MARKNADSSTUDIE
Positionsdiagrammens syfte i processen har varit att få en förståelse för 
konkurrerande produkters visuella uttryck och då få en referensram för vad som inte 
bör implementeras i slutkonceptets design. Metoden syftar inte till att skildra någon 
form av sanning, utan bör ses som ett hjälpmedel och en struktur för att värdera 
tankar och åsikter kring ett ämne. De bilder som fått representera axlarnas olika 
parametrar har därför valts subjektivt av baserat på personlig koppling till ämnet.

Första steget var att kontakta 4sound, för att få förståelse om vilka produkter som 
säljs mest i Sverige. Då de tre bästsäljande produkterna var listade söktes ett antal 
produkter upp från de större aktörerna på marknaden, där produkternas prisspann 
skiljdes åt från billighetprodukter till exklusiva flaggskeppsmodeller. Sammanlagt 
fick 17 produkter representera marknaden och produktutbudet för dagens digitala 
percussion. Dessa värderades sedan subjektivt mot parametrar i ett tvåaxligt 
diagram. Diagrammens vertikala axel har samma betydelse i alla tre fallen, för att 
få en utvärderingssituation där de övriga attributen blir i rellation av produkten 
exlusivitet(värdet på den vertikala axeln).

De slutsatser som dragits från positioneringen mot diagrammens vertikala axel är:
- Svarta produkter är ofta representerade brand de exlusivare produkterna.
- Silvriga produkter och produkter i ljus metall representeras ofta bland 
billighetsprodukter.
- Vita produkter representeras i diagrammens mitt.
- Ett robustare formspråk(med mindre skarpa hörn och färre ”ingenjörsradier”) 
representerar diagrammens exklusivare produkter.
- Grafiskt ordade interfaces ger ett exklusivare uttryck.
- Generellt har billighetsprodukterna en plattare form.



15

i livesammanhang.

De slutsatser som dragits av att kombinera informationen och tankarna från de olika 
positionsdiagrammen är:
- Produkterna är nästan uteslutande gjorda i plast, silicon och gummi.
- Majoriteten av produkterna ger intrycket av att vara avancerade



16

MATERIAL
För att få en tydligare bild av de uttryck som finns bland akustiska shakers gjordes 
en genomgång av  sortimenten från Latin percussion, Meinl och Toca percussion. 
Sammanställningen av denna genomgång blev en listning av 12 material och 
ytbehandlignar som ofta förekommer på akustiska shakers eller som bidrog med 
en stark karaktär till dito instrument. Bland de nyare shakers kunde en tydlig trend 
ses med större inslag av mönsterstansad metall, borstad metall och gnistad plast. 
Bland de exklusivare varorna finns lackerat trä, slagen mässing, slagen aluminium 
och slagen koppar. De produkter som tydligas förknippades med ett visst material 
eller en viss ytbehandling var cabasan med tillhörande stålkulor i kedja, caxixi med 
vävd rotting och shekere med invävda pärlor.

Som kompliment till den research som gjorts på percussioninstrumentens 
material, studerades även träslag som ofta används i instrumentbyggen. För 
denna materialsökning var produktgruppen mindre spesifik och berörde heller 
inte bara shakers. Några av de företag som studerats var: Toca(woodpercussion), 
Fender(gitarrer), Gibson(gitarrer), Latin percussion(congas), m.f.
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BJÖRK VALNÖT TEAK

EK ASK ROSENTRÄ

FURU MAHOGNY BAMBU

LÖNN KÖRSBÄR KOKOSNÖT
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FÄRG/LACK
Många företag som producerar musikinstrument ger köparen möjlighet att själv 
välja lackering, träslag och färg från ett färdigt bibliotek. Detta skapar en möjlighet 
till känsla av personlig prägel på instrumentet som konsumenten köper. Vanligast 
är att en viss lack kan beställas på en speciell yta och att ett speciellt material kan 
väljas till vissa komponenter, men från mer exklusiva och ofta mindre företag byggs 
instrumenten helt efter kundens personliga önskemål.
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BYTEN AV SHAKERS SPELTEKNIKER
Speltekniker
De olika instrumentgrupper av shakers som studerats under projektet är: Tubeshaker, 
tamburin, maraccas, caxixi, cabasa, egg och effektskak. Då dessa instrument kräver 
olika speltekniker för att användas, listades dessa som; skak, svep, slag, skaller, 
i en matris där slutsatsen kunde dras att fyra av instrumenten som är vanligt 
förekommande kan representera användandet av deövriga tre instrumenten också.

Några av instrumenten så som; caxixi och maracca, kräver möjligheten att skakas i 
flera led. Då handfattningen för att uföra dessa arbeten skiljer sig för speltekniken av 
caxixi och maraccas delades dessa som två nödvändiga instrument att representera 
i slutkonceptet. Tamburinen spelas med ett antal komplexa slagtekniker och är till 
stor del beroende av två händer, därav borde även detta instrument ingå i projektets 
slutkoncept. Det sista instrument som togs med till slutkonceptet var den klassiska 
tubeshakern, då detta är instrumentet som gett instrumentgruppen sitt namn.

Den kontext som konceptet ämnas placeras i har observerats genom att lyssna på 
liveupptagningar där percussionister medverkar, samt att studera youtube-videos 
från livekonserter. Konklusionen från dessa studier samt en avstämning med 
Mikael Emsing(proffesionell percussionist) ledde till att två diagram uppfördes, 
vilka ämnar att visualisera användningen av percussion under spelandet av en låt.

Diagrammen bör läsas som följande:
Den horisontella axeln representerardet kronologiska  framflödet av låtens olika 
delar, intro-vers1-refräng1-vers2-refräng2-solo-outro. På den vertikala axeln anges 
låtens dynamiska förändringar, vilket instrument percussionistens hand1, hand2, 
fot1och fot3 spelar samt en indikation på när en shaker plockas upp byts ut eller 
sätts ned.

I det första exemplet har ett stereotypt scenario skapats för att motsvara en generell 
bild av hur shakers kan förekomma i livemusik. I exemplet byts shakers ut 5ggr och 
alla gånger förutom nr.4 bör bytet ske snabbt och sömlöst.

I exempel nummer två, har ett extremare scenario skapats för att agera utvärderings 
mall. Att så många byten sker med stor tidspress är mindre vanligt, men projektets 
slutkoncept bör tillåta ett extremscenario som detta för att produkten ska vara 
lämpad för proffessionella percussionister.
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Scenario 1

Scenario 1

SPELTEKNIKER

Skak X

Svepa

Y

Slå

Z

Skallra
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FUNKTIONSLISTA
Funktionslista
En funktionslista upprättades dels för att skapa koncept med en stadig grund i 
projektets research, men också för att agera utvärderingsmall i projektets senare 
skede. Funktionslistan har använts i detta projekt för att lista de större funktionerna, 
i syfte att få ett lättarbetat arbetsdokument som inte hämmar processen p.g.a. att det 
tar upp mer tid än vad arbetsflödet tillåter.
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VERB SUBSTANTIV AVGRÄNSNING N Ö O HO SO
Framkalla Ljud Shakers

Vara Greppvänlig Hand

Tillåta Byte Ljud

Tillåta Teknik Tube shaker
Tillåta Teknik Tamburin
Tillåta Teknik Caxixi
Tillåta Teknik Maraccas
Tillåta Teknik Svep*
Tillåta Teknik Slag*
Tillåta Teknik Skallra*

Tillåta Manuvrering Kvick

Kommunicera Instrument Formgivning

Kommunicera Instrument Spelteknik

Kommunicera Instrument Material

Tillåta Lyssning Musiker
Tillåta Lyssning Åhörare
Tillåta Lyssning Medmusiker

Upplevas Inspirerande Utformning
Upplevas Spännande Utformning

Tillåta Slitage Spelyta
Tillåta Slitage Reglage

Minimera Kognitiv belastning Användande
Minimera Kognitiv belastning Transport

Minimera Fysisk belastning Användande
Minimera Fysisk belastning Transport

HF

Kognitivt

Spelandet

Formgivning

Kvalité

Ljud
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LISTNING AV FORMATTRIBUT
I syfte att reda ut tankar kring produktens formgivning, gjordet ett träddiagram 
baserat på de insikter som givits under researchfasen av arbetet upprättades riktlinjer 
i from av ett mindmap. Detta kan ses som en löst applicerad kravspecifikation då 
upplevelsen av ett applicerat attribut kan ge fel upplevelse i fel kontext.

För att konkretisera och förmedla de bakomliggande tankarna till maindmapen, 
lades bilder till som konkretiserar vardera ord i bild.
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Nytt formspråk digitala instrument
FunktionalitetEstetik

Arv från akustiska instrument

Förmedla/utstråla instrumenthistorik

Tillåta uppkomst av patina

Arv från digitala instrument

Inkorporera ljus i interface

Reglage

Slitning på material

Slitning på lackering

Semantik

Spelteknik

Sammanfogning av delar

Kännas robust nog att brukas

Kännas robust nog att fraktas

Se robust nog för att brukas

Se robust nog för att FraktasTEORI

I FORM
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DIGITAL OCH ANALOG FORM, MOODBOARDS
Den initiala formprocessen startades genom att två separata moodboards skapades 
baserade på kännslan av digital/akustisk musik. För att sedan slå samman uttrycken 
i ett gemensamt formspråk, studerades först de två separat. Tillvägagångssättet för 
dessa redskap inleddes med ett träddiagram skapat genom assosiationer från modern 
elektronisk musik/modern improvisationsbaserad musik.

Akustisk
Modern improvisationsbaserad musik illustrerad genom: Varma färger, böljande 
former, ornamenterat, ”naturligt”, harmoniskt.

Digital
Modern elektronisk musik illustrerad genom: Kalla färger, kalla material, mönster, 
upprepning, teknisk ritning. 



DIGITALAKUSTISK
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DIGITAL OCH AKUSTISK FORM, SAMMANSLAGNING
De tre objekten skapades med en process som varade i fyra steg. Det första steget 
var att hitta produkter som representerade uttrycken i moodboardsen för digital 
och akustisk. Steg nummer två var att sammanlänka några av dessa instrument 
för att sedan i steg tre hitta produkter som hade gemensamma nämnare med båda 
dessa. Sista stegets utförande var skapandet av det tredje objektet, som på ett sätt 
representerar formelementen som det slutliga formspråket bygger på.

1. Akustisk
2. Akustisk/Digital
3. Digital
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1. 2. 3.
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IMAGEBOARD, NYTT INSTRUMENT
Som sista steg i utforskandet av form i bilder, gjordes en sammanslagning av bilder 
från listningen av formattribut med bilder från digital och akustisk form. Denna 
imageboard användes som underlag för den kreativa skiss som fortlöpt senare i 
processen.
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KONCEPT

WORKSHOP 2.1 SAMT 2.2
Projektets andra workshop utfördes på ett sätt som fokuserade idéerna kring tekniker 
för att utföra vissa arbeten. Detta för att projektets information och analysfas givit 
snäva avgränsningar för hur koncepten behövde utformas. Under första tillfället var 
samtliga deltagare aktiva musiker och under andra tillfället var halva gruppen inte 
musiker. Syftet med att blanda upp andra gruppen var att få en bredare spridning av 
idéer, då personer med andra intressen/passioner kan relatera till problemen på ett 
annat sätt. 

De problem som hanterades var följande:
1, Hur kan man snabbt byta ljud i shakern?
2, Hur kan man byta form på shakern?

Praktiskt utfördes workshop 2.1 som följande:
Projektet briefades för workshopens deltagare. Då detta var gjort fick vardera 
deltagare testa de olika shakers vars speltekniker projektets slutkoncept ämnade att 
inkorporera. Efter det inleddes brainstormen med det första problemet. Med ett 
minimum på 10min(om idéerna fortfarande flödade avbröts de inte), byttes ämnet 
att spåna kring.  

Praktiskt utfördes workshop 2.2 som följande:
Projektet briefades för workshopens deltagare. De shakers vars speltekniker ämnades 
inkorporeras i slutkonceptet demonstrerades snabbt och de som ville fick testa att 
spela på dem. Sedan delades gruppen in i subgrupper om 3personer vilka fick spåna 
på det första problemet. Då ideérna börjat sina togs det 5min för att redovisa idéerna 
som en energi/inspirationsboost för alla deltagare. Subgrupperna byttes för problem 
nr.2, vars idéer också redovisades vid workshopens slut.
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SKISSMODELLER
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DELKONCEPT
Koncept 1
Modulsystem som tillåter ett instrument spelas då dess dedikerade modul kopplas 
in. Basstationen agerar ställ och ljudbank. Tekniken bakom konceptet baseras på den 
kontaktmikteknik som finns i KORGs Wawedrum mini.

Koncept 2
En basenhet placeras på en yta vid percussionisten, vilken läser av rörelsen på det 
föremål som skakas framför den. Genom att applicera en specifik spelteknik på 
objektet som skakas byts ljudet i ljudbanken. Tekniken bakom konceptet baseras på 
den rörelseigenkänningsteknik som finns i X-box

Koncept 3
En golvplacerad basenhet agerar ljudbank och kontrollyta för ljudbyten. Den 
handhållna enheten kan modifieras genom att delar viks ut från stommen. Då en 
del viks till ett annat läge ändras automatiskt ljudet till det instrument som greppet 
förknippas med.

Delkoncept
De idéer som uppkommit under workshop 2.1 och 2.2 lades samman, strukturerades 
och kategoriserades. Då alla post-its blivit dokumenterade, inleddes en skissprocess 
varpå tre stycken delkoncept utkristaliserade sig.



37

KONCEPT 1

KONCEPT 2

KONCEPT 3
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UTVÄRDERING 1
För att sortera ut det koncept som senare byggs vidare till projektets slutkoncept 
utfördes en utvärdering av delkoncepten mot funktionslistan. För att få en kvalitativ 
form av utvärdering användes en trestegsmatris, där konceptet värderades mot alla 
funktionslistans krav. Då Vardera funktion var värderad lades antalet nödvändiga, 
önskvärda och onödiga funktioner ihop separat för att sedan ge ett jämförbart värde.

Då utvärderingen var färdig visade det sig att koncept 1 hade en större mängd 
funktioner i den nödvändiga delen av funktionslistan som helt uppfyllts. Vilket 
utgjorde basen för val av riktning i projektet.
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UTVÄRDERING 2.1
Då grunden till slutkonceptet lagts, upprättades en stadigare mockup som testades 
hårdare mot det scenario som lagts upp som exempel tidigare i projektet. Då tiden 
var i fokus mättes denna först för bytena av akustiska instrument och sedan för 
mockupen. När dessa tidsvärden avlästs kunde slutsatsen dras att konceptet höll för 
tidskravet som ställdes på bytena av ljud/instrument. Denna utvärdering gjordes av 
tre personer utan bakgrund inom professionen percussionist.
Andra aspekter som lyftes under utvärderingen var:

De separata delarna behöver ett utseende som guidar dem till infästningen av andra 
moduler.

Infästningarna måste kännas robusta nog att tvivel inte finns på dess hållfasthet.

Konceptet kräver att synen riktas mot modulen då bytessystemet används.
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UTVÄRDERING 2.2
Projektets huvudanvändare Mikael Emsing utvärderade konceptet med samma metod 
som i utvärdering2.1, men i kontexten av en percussion-rigg. Då musiken spelades 
fick Mikael byta mellan de olika instrumenten i scenario 1 och 2, samtidigt som han 
fick möjlighet att improvisera övergångarna med sina egna effektinstrument. I de 
fall där bytena gick smidigt trots mockupens bristfälliga semantiskt eller teknik gav 
tidtagningen att skillnaden mellan akustiska instrument och konceptet inte skiljde 
sig åt. Dock uppkom en del andra aspekter som inte observerats av personerna som 
deltagit i utvärdering2.1.
Andra aspekter som lyftes under utvärderingen var:
Konceptet kräver viss planering för att navigeras under en låt.
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KONCEPT
Det slutliga konceptet för projektet består alltså av en basenhetsmodul som agerar 
ställ och ljudbank, två maraccasmoduler för maraccastekniker, en tamburinmodul för 
dito speltekniker, samt två handhållna enheter som agerar caxixi isärkopplade och 
tubeshaker i ihopkopplat läge. Då modulsystemet fraktas placeras det i basenhetens 
lock.Tekniken bakom konceptet baseras på den kontaktmikteknik som finns i 
KORGs Wawedrum mini. Denna teknik använder sig av en kontaktmick för att 
aktivt modulera samplingar som triggas från en ljudbank. Konceptet svarar mot 
projektets problemställning på följande vis:

Utformningen av dagens digitala percussion är inte anpassad för att motsvara 
användandet av shakers. - Teknikerna för majoriteten av shakersinstrumenten kan 
appliceras genom konceptet.

Dagens digitala percussion har brister med avseénde på spelglädje.- Konceptet 
använder sig av en teknik som bygger på den haptiska analoga feedback som ges i 
en akustisk shaker.

Dagens percussionister har många shakers att bära /ta med sig till live-gigs. - 
Konceptet tillåter percussionisten att få en slimmad enhet som är lätt att frakta och 
planera sin packning efter.

Dagens akustiska shakers har olika ljudvolym och är därför beroende av mycket god 
medhörning för att kunna anpassas i spelandet. - Eftersom produkten är digital kan 
ett lokalt medhörningssystem lätt pluggas in om scenens ursprungligamedhörning 
inte är god nog.



42

SKISS
PROCESS
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RAFFINERING
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KONCEPTETS DELAR

DEL 1

Del 1 - Tamburinmodul
Del 2/3 - Maraccasmoduler
Del 4/5 - Huvudenheter (shaker/caxixi-modul)
Del 6 - Basenhet (ljudbank, ställ och förvaringsmodul)
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DEL 2/3 DEL 6

DEL 4/5



48

KONCEPTETS FUNKTIONER
Del 1 - Tamburinmodul
Del 2 - Maraccasmoduler
Del 3 - Huvudenheter (shaker/caxixi-modul)
Del 4 - Basenhet (ljudbank, ställ och förvaringsmodul)

Konceptets funktioner
Den röda knapp som ses på huvudenheterna, bryter den ljudkommunikation som 
går till basenheten. Detta tillåter percussionisten att ljudlöst ansluta modulerna till 
varandra.

Då en modul sammankopplats med en annan modul sker ett automatiskt skifte av 
ljud. Dessa ljud förprogrammeras via en dator innan en giggsituation. Då en modul 
kopplats in lyser motsvarande display på basenheten upp och ett antal dedikerade 
ljud kan sedan skiftas mellan genom navigationsknapparna på basenheten.

Läge 1 - Huvudenheter sammankopplade och i ljudbanken kopplas automatiskt 
ljuden för tube-shaker in. Centrumdisplayen på basenheten lyser upp.
Läge 2 - Huvudenheter särkopplade och i ljudbanken kopplas automatiskt ljuden 
för caxixi in. Displayer till höger och vänster lyser upp
Läge 3 - Huvudenheter sammankopplade med maraccamodul, ljudbank styrs 
automatiskt till ljuden för shakers. Display på motsvarande sida av det grepp som 
kopplats ut basenheten lyser upp.
Läge 4 - Huvudenhet eller huvudenheter sammankopplade med tamburinmodul, 
ljudbank styrs automatiskt till ljuden för tamburin. Den mittersta displayen lyser 
upp på basenhet
Läge 5 - Samtliga enheter avställda i basenheten, utljud från basenheten mutas. Alla 
displayer på basenhet släckta
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LÄGE 1

LÄGE 4
LÄGE 5

LÄGE 3 LÄGE 3

LÄGE 2 LÄGE 2
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PRODUKTIONSMETODER OCH TEKNIK

Plywood limmad i formpress, 
efterbehandlad med 
konturfräs.

Gjuten aluminium
Produktionen av den digitala shakern kommer bli dyr. Delarna kräver dels en hållfasthet 
som är svår att uppnå i plast då detaljerna är tunna, men vad som också krävs är 
ett material som slits med värdighet. Därav har aluminium valts som komplement 
till de trädelar som produkten byggs av. Där aluminium och trä möts skapas en 
fog med limm vars egenskaper bör likna följande limsort; 3M Skotch-Weld 30 
Kontaktlim.

Tekniken för att framkalla instrumentets ljud är den samma som i KORGs 
produkt Wavedrum mini. En ljudfil skickas från en kontaktmikrofon som sitter 
pressad mot produktens shakerkammare. De ljud som uppstår i shakerkammaren 
överförs sedan trådlöst till basenheten där ett ljud triggas från en ljudbank. Det 
trådlösa miksystem som använts för att uppskatta teknikpaketets storlek är 
Shures URM MICRO sändarenhet för trådlösa mikrofoner.

För att uppskatta vilka produktionsmetoder som bör nyttjas för produkten har 
Patrik Mattson(tekniker och verktygsmakare)  konsulterats i fråga om hålfasthet 
och materialval.



51

SPLITTVY

Toppinfästning och stötskydd för 
trädelar

Utrymme för sändarteknik och 
batteri samt stöd för träkåpa, (case i 
formgjuten hårdplast)

Kammare för shaker-kulor i stål, (case 
i formgjuten hårdplast)

Utrymme för kontaktmik och 
sändarteknik

Ram för knapp i gjuten aluminium

Träkåpa

Knapp i formsprutad plast med gjuten 
med gnistade stål formar

Fräst och svarvad trädetalj

Formsprutad plast

Gjuten aluminium

Gjuten aluminium

Svarvad trädetalj

Gjuten aluminium

Gjuten aluminium
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FÄRGER/LACKERINGAR
Då en viktig del i formgivningen av ett instrument visat sig vara den personliga 
prägeln, har produktens material och ytbehandling valts för att få slitningar som 
inte förvanskar produktens visuella uttryck. Då uppkomsten av patina är vanlig 
speciellt bland gitarrer har ett antal förslag på lackeringar av produkten lagts fram 
med inspiration från kända gitarrlackeringar.
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MODELL SKALA 1:1
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Tontrack är ett Umeåbaserat företag som varit aktiva på marknaden sedan 1994. 
Företaget är maknadsledande inom mjukvaroprodukter för midiprogramering av 
trummor och slagverk.

Toontracks roll i projektet är som sponsor,  ekonomiskt samt i form av 
tillhandahållandet av mjukvara och percussionister/yrkesanknyten kompetens för 
utvärdering av koncept.

I utbyte mot dessa förmåner kommer personal från Toontrack att medverka 
och ta del av utvalda moment i projektprocessen som berör kreativa metoder, 
utvärderingsmetoder och användartester.

SAMMARBETSPARTNER

ÖVRIGT
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Kontorsmaterial: 5852sek
Post-its
Tejp
Papper
Pennor

Modellmaterial: 5100sek
Byggmaterial
Färg

Buffert: 4000sek

Totalt: 15000sek

Djupgående intervjuer
Mårten Pella: 073-774 49 46
Johan Alexandersson: 073-909 74 11

Huvudanvändare
Mikael Emsing: 073-153 54 87

Marknadsstudie, (rådfrågning om bästsäljare)
4Sound, Slagverket, Stockholm: 08-55 69 30 60

Materialstudie
DW:
http://www.dwdrums.com/showroom/customfinishideas.asp

Fender:
http://www.fender.com/en-SE/guitars/telecaster/

LP:
http://www.lpmusic.com/en-SE/products/?modelNo=LP793X-C&prodSubType=
Congas&section=percussion

Produktionsmetoder
Patrik Mattson: 090-786 69 90

BUDGET KÄLLOR




