TA PLATS
PLATS-SPECIFIKA SPEL I DIALOG MED FEMINISTISK
TEKNOVETENSKAP

Annika Olofsdotter Bergström

Blekinge Institute of Technology
Doctoral Dissertation Series No. 2020:03
Department of Technology and Aesthetics

TA PLATS
Plats-specifika spel i dialog med feministisk teknovetenskap
Annika Olofsdotter Bergström

Blekinge Institute of Technology Doctoral Dissertation Series
No 2020:03

TA PLATS
plats-specifika spel i dialog med feministisk teknovetenskap
Annika Olofsdotter Bergström
Doctoral Dissertation in
Technoscience Studies

Department of Technology and Aesthetics
Blekinge Institute of Technology
sweden

2020 Annika Olofsdotter Bergström
Department of Technology and Aesthetics
Publisher: Blekinge Institute of Technology
SE-371 79 Karlskrona, Sweden
Printed by Exakta Group, Sweden, 2020
isbn: 978-91-7295-399-4
issn: 1653-2090
urn:nbn:se:bth-19144

Abstrakt
Min utgångpunkt för den här avhandlingen är att undersöka hur ett spelande som utgår
från spelarnas fysiska kroppar och publika platser kan få betydelse i städers vardagsliv.
Jag utgår ifrån att den fysiska platsen och spelarens kropp får för lite uppmärksamhet i
plats-specifika spel. För det här avhandlingsarbetet har jag sammanfört plats-specifika
spel och feministisk teknovetenskap för att kunna utforska vad som uppstår i det mötet.
Feministisk teknovetenskap bidrar med att utveckla en speldesign där spelarnas sinnen
berör och responderar med sin omgivning för att förflytta invanda handlingar till att
bli utforskande spelhandlingar. Mitt arbete involverar det materiellas betydelse för
speldesignandet; platsers ytor, ljusförhållanden, föremål och form men även föreställningar, normer och konventioner får betydelse för spelarna och deras val, önskningar,
handlingar och motstånd. De publika platserna och spelarna skapar tillsammans speldesignen och omförhandlar det materiellas roll för det plats-specifika spelandet. Min
forskning bidrar till det området som oftast kallas spelbara städer (playable cities). Jag
vill med mitt bidrag utveckla en kritisk speldesign som tar hand om den komplexitet
som städer och mänskliga aktiviteter innebär. I mitt arbete utgör speldesignmetoderna
av de vardagliga praktiker och föremål som finns till hands för att designa plats-specifika
spel. Genom att spela och leka i staden möjliggörs rörelseutrymme som också ställer
frågor om hur människor använder publika platser och till vad. Avhandlingsarbetet
består empiriskt av tre plats-specifika spel som jag har designat på olika platser tillsammans med olika grupper av kvinnliga spelare. I avhandlingen utvecklar jag vad jag kallar
för spelandedesign. Det vill säga att spelarna samtidigt spelar och designar spelandet. En
feministisk teknovetenskaplig spelandedesign handlar i den här avhandlingen om att undersöka den värld som kan te sig strukturerad och regelstyrd men som genom spelandet visar hur rörlig och komplex den är. Det är en spelandedesign som inte bara leker
med det strukturerade på vardagliga platser utan även försöker hitta och ta hand om
det oväntade som kan uppstå. En feministisk teknovetenskaplig spelandedesign är en
metodologi för att skapa lekfulla handlingar för att göra motstånd mot det som vill bli
alltför konventionellt eller likriktat i hur människor lever och verkar i städer.
nyckelord : plats-specifika spel, spelbara städer, feministisk teknovetenskap,
spelandekropp, spelandedesign, intra-aktion, omsorg, beröring.
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Rana Jukadar Tack för att du är så klok, omtänksam och envis. Utan dig inget
Ronneby leker.
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spelarna i play/ce Tack för att ni gav mig nya perspektiv på livet i Karlshamn och
att ni vågade spela med öppenheten.
katja pettersson Tack för att du genom att göra det du gör och gå i dialog med
världen som du gör, ger mig inspiration att fortsätta, och tack för handskrivna brev
med choklad
elin strand ruin Tack för all din entusiastiska hänryckning i samtalsform, text, och
bild, stöd i alla former, transpiration och transformation.
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babette min älskade unge Tack för att du envist har fortsatt att fråga när jag ska
skriva klart min avhandling egentligen. Tack för din humor och din envishet. Du
har aldrig låtit mitt arbete tagit över din rätt att ta plats.
markus Det är över nu. Jag är tillbaka. Tack för att du har övertygat mig att jag
kommer att klara det och att det jag skriver är spännande och intressant. Du inflätad i denna avhandling. Det hade inte gått utan dig.
Till sist; pappa, för att du fick mig att förstå, som 15 åring, att jag skulle fokusera på det
jag egentligen ville göra när jag inte gjorde det jag ville.
”Ooh, I just know that something good is going to happen.
And I don’t know when
But just saying it could even make it happen”
Kate Bush / Cloudbusting
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Varifrån jag skriver

Kropp och plats har alltid varit betydelsefullt i mitt arbete oavsett i vilka rum jag har
rört mig i.
I den teatertradition jag skolades, först Comedia dell’arte och sedan Vsevolod
Meyerholds biomekaniska teater, skulle orden komma i andra hand. Kroppens hela uttryck och hur den rörde sig i dramats fiktiva värld, var det som stod i centrum för att
berätta en karaktär eller en historia. Som regissör skulle jag plocka ut de viktigaste situationerna i pjäsen. Situationer, snarare än ord skulle bli handlingar och visa på pjäsens
vändpunkter och dramatiska element.
När jag 2001 började spelutbildningen på Gotlands högskola1, en spelutbildning
som ville förena konst och spel, var jag intresserad av att förlänga kroppens uttryck och
undersöka hur den interagerade med en fysisk plats och fysiska föremål/artefakter. Jag
undersökte genom interaktion med sensorer hur spel kunde utmana till handlingar hos
spelarna i ett fysiskt rum. Under spelutbildningen växte min kritik mot att spelvärlden
var hopplöst mansdominerad och att spel med avancerad grafik och upplevelser via
skärmar dominerade och ofta med perspektiv som handlade om dystopiska världar.
Efter spelutbildningen fick jag och två andra spelstudenter förfrågan att starta ett EUprojekt som skulle handla om kvinnor och spel. Så föddes SuperMarit (2004–2007)2,
som ifrågasatte varför så få kvinnor utvecklade spel och valde spelutbildningar. I samarbete med spelföretag, grundskolor och spelstudenter skapade SuperMarit utrymme
för de kvinnor som ville bli spelutvecklare. Kroppen blev betydelsefull även i det arbetet
eftersom en av SuperMarits strategier var att arbeta med performance och förkroppsligad ironi för att lyfta fram hur ojämnställd spelvärlden var.
När jag efter några år efter SuperMarit fick förfrågan att börja arbeta på spelprogrammet på Södertörns högskola som programansvarig, hade jag i andra sammanhang
utforskat spelutveckling tillsammans med unga kvinnor genom en rad olika digitala workshops. Jag hade allteftersom blivit frustrerad över den digitala tekniken som
krävde specifika kunskaper i programmering och i grafiska verktyg. Samtidigt som jag
nu var programansvarig för ett digitalt spelprogram blev jag engagerad i hur jag skulle
få studenterna att bli mer nyfikna på den fysiska världen och inte bara utgå ifrån grafiska representationer och skärmar. I spelstudenternas introduktionskurs skapade jag ett
moment på två veckor där studenterna skulle designa levande rollspel. Intentionen var
1

Nu campus Gotland tillhörande Uppsala universitet.

2

https://www.svd.se/kontroll-over-konsolen
https://it24.idg.se/2.2275/1.171914/supermarit-ska-fa-fler-tjejer-till-spelbranschen
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att studenterna skulle gå från den digitala spelvärlden till att undersöka det fysiska spelrummet med hjälp av förkroppsligade spelhandlingar. Syftet var att de skulle undersöka
interaktionsbegreppet, utan att lägga tillit till grafik eller programmerade feedbacksystem. I en annan kurs som blev avgörande för mitt fortsatta arbete med plats-specifika
spel, valde studenterna slumpmässigt en publik plats för att på den designa ett spel för
människor eller djur. Med inspiration från Monica Sands bok Gå vilse med punktlighet och precision (2011) undersökte studenterna platsen noggrant för att kunna göra
en speldesignanalys för den specifika platsen. Det övergripande syftet med kursen var
att betona den digitala artefaktens avsaknad av tydliga fysiska egenskaper (Löwgren &
Stolterman, 2004) och därför skulle studenterna arbeta med materialitet och en fysisk
rumslighet för att komma närmare en annan designprocess än vad studenterna vanligtvis arbetade med.
Studenterna öppnade således inte bara upp för vad spel skulle kunna vara genom
att iscensätta interaktioner på olika platser utan prövade hur handlingar tar sig uttryck
utan digital teknik. Kursen på Södertörn hade väckt en nyfikenhet hos mig att utforska
spel som tar plats i det publika rummet med kroppen som spelpjäs för att knyta tillbaka till platsens betydelse för vilka val spelarna gör och hur de väljer att handla därefter.

Avhandlingens utgångspunkt
När jag fick möjligheten att skriva om arbetet med SuperMarit som licentiatavhandling
vid Luleå tekniska högskola (Olofsdotter-Bergström, 2009)3 undersökte jag min roll
som projektledare med hjälp av interaktiva forskningsmetoder. Det akademiska arbetet med licentiatavhandlingen präglades av ett organisationsperspektiv; hur spelvärlden
skulle kunna arbeta med strategier för att inkludera kvinnor och hur spelutvecklande
kvinnor skulle kunna ta mer plats med hjälp av stöttande nätverk.
I och med att jag började arbeta på Blekinge tekniska högskola, på Institutionen
för teknik och estetik (DITE) hösten 2014, blev jag forskarstuderande inom ämnet teknovetenskapliga studier. Detta innebar en förskjutning från interaktiva metoder och
jämställdhetsperspektiv till att utveckla och skriva om plats-specifika spel med hjälp
av feministisk teknovetenskap, en av DITEs fyra forskningsprofiler. Mina år som programansvarig på spelprogrammet på Södertörns högskola och som projektledare för
SuperMarit hade präglats av en frustration av de digital spelens ansedda status som; ekonomisk faktor, tekniskt avancerade och som en starkt maskulint präglad kultur. Som forskarstuderande valde jag att gå tillbaka till den fysiska kroppen och det fysiska rummet
för att undersöka vilka motstånd och möjligheter det kunde innebära. Speldesignern och
spelforskaren Mary Flanagan (2009, s. 8) skriver att även spel som inte involverar tekniska artefakter borde ses som teknologier. Hon menar att spel och spelaktiviteter fungerar
3

Licentiatavhandlingen finns att ladda ner på http://ltu.divaportal.org/smash/get/diva2:991160/
FULLTEXT01.pdf
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som teknologier som påverkar och skapar sociala relationer, spel skulle därför kunna ses
som en ”social teknologi” (ibid, s. 9). Jag var nyfiken på hur spel skulle kunna verka som
en social teknologi och vad det skulle innebära med hjälp av kropp och plats. Genom
att ifrågasätta kategoriska uppdelningar som subjekt/objekt, natur/kultur, teknik/kropp,
fysiskt/icke-fysiskt sätter de feministiska teknovetarna gränserna i gungning och föreslår alternativa sätt att tänka och skapa kunskap på som utmanar maktrelationer i såväl
vetenskapsområdet som inom teknologiområdet (Barad, 2003; Braidotti, 2006; Haraway,
1992; Suchman, 2002). Istället för redan givna definitioner och koncept som kan vara
lätta att ta till för att beskriva världen är det viktigt att öppna upp för nyanser som kan
skapa och fortsätta att utveckla världen.
Donna Haraway, biolog, kulturanalytiker och forskare inom feministisk teknovetenskap, beskriver en värld i ständig rörelse där ett engagemang med multiplicitet av platser,
tid och det materiella skapar nya betydelser. Jag har inspirerats av Haraways beskrivningar av hur världen ständigt skapas och omskapas genom att tänka och att göra, därför
följer Haraway med som en röd tråd genom mitt arbete. Feministisk teknovetenskap
undersöker hur världen är beskaffad (ontologi) och hur kunskap görs (epistemologi)
och hur det sammanflätas i pågående rörelser. Världen är i ständig tillblivelse. Genom
att följa de feministiska teknovetarna började jag utforska hur speldesign som utgår från
publika platser kan skapa engagemang med världen genom att pröva det som ännu inte
finns. Begreppet världar som jag använder mig av i den här avhandlingen syftar på en
hybrid av spelvärld och vardagsvärld som flätas samman genom spelandet. En lek med
not yet but might be (Haraway, 2016, s. 10) där lekfulla interventioner prövar gränser
för samhällets konventioner, platsers regler och vad som går att omförhandla eller inte
i det urbana rummet. Med lekfulla interventioner syftar jag på ett avbrott i de vardagliga rutinerna för att kunna synliggöra hur vardagslivet är strukturerat (Marres, 2014).
De feministiska teknovetarna är intresserade av det spekulativa; att utföra och förvänta sig det möjliga för att på så vis göra förflyttningar och skapa fler världar och
fler verkligheter. Haraway (Terranova, 2016) kallar det ”speculative fabulation” då hon
menar att det är knutet till ett vardagligt historieberättande som inte skildras av professionella utan som kan berättas av vem som helst eller till och med vad som helst. Jag väljer
att översätta speculative till svenskans spekulativt i den meningen att det uttrycker föreställningar och förväntningar om hur framtiden kan skapas utifrån vardagliga handlingar. Genom att arbeta med det spekulativa prövas möjligheter för hur någonting som är
har potential att bli till. Att kunna förflytta de redan skapade berättelserna om hur världen och teknologier görs är viktigt för de feministiska teknovetarna genom att till exempel arbeta med omsorg (Puig de la Bellacasa, 2011), det mer-än-mänskliga (Haraway,
2008) och hur ansvarstagande skapas med relationer (Suchman, 2002). Med hjälp av
feministisk teknovetenskap är min intention att flytta plats-specifik speldesign närmare kroppens handlingsförmåga och stadens materialitet och deras gemensamma betydelser för spelandet. Detta genom att inkludera kroppars materialiteter som de levda
erfarenheterna och praktikerna (Alaimo & Hekman, 2008). Mitt arbete undersöker
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det materiellas betydelse; stadens ytor, föremål, ljus och väderförhållanden samt begränsningar och möjligheter som; sociala normer, vanor, förväntningar, föreställningar. Med sociala normer menar jag i mitt arbete, de underförstådda förväntningarna för
hur vi människor beter oss, uppträder gentemot varandra och vad vi vanligtvis gör i
det publika rummet.

Avhandlingens syfte
En utgångpunkt för den här avhandlingen är att undersöka hur ett plats-specifikt spelande som utgår från spelarnas kroppar och de publika platserna kan få betydelse i
vardagslivet genom att beröra och beröras. Jag menar att plats-specifika spel har en
potential i utvecklingen av det fält som kallas spelbara städer (playable citites) men att
den fysiska platsen och spelarens kropp får för lite uppmärksamhet i designen av platsspecifika spel. Därför är jag nyfiken på om spelandet kan ses som en förkroppsligad
lek för hur spelarna kan relatera till publika platser och pröva dess möjligheter och begränsningar, utan feedback från digital teknik. För det här avhandlingsarbetet har jag
sammanfört plats-specifika spel och feministisk teknovetenskap för att utforska vad
som uppstår i det mötet.
Feministisk teknovetenskap bidrar med att utveckla en speldesign där spelarnas
sinnen berör och responderar med sin omgivning för att förflytta invanda handlingar
till att bli utforskande spelhandlingar. Detta menar jag är viktigt som ett sätt att vara
med och skapa framtidens städer. Jag undersöker hur spelarnas kroppar kan leka med
de begränsningar och möjligheter som sociala normer och platsers materialiteter tillsammans skapar. Mitt arbete prövar hur plats-specifika spel kan beröra det oväntade
genom att inbegripa och involvera sig med vardagen som visar sig vara komplex och
rör(l)ig.
Frågeställningen som forskningsarbetet utgår ifrån är: vad händer när plats-specifik speldesign blir en praktik som skapar beröring mellan platser och spelares kroppar?
Avhandlingen är en transdisciplinär sammanläggningsavhandling med fyra tillhörande
artiklar. Nina Lykke (2010) beskriver det transdisciplinära sättet att bedriva forskning
där frågor som inte kan knytas till endast en forskningsdisciplin utforskas. En transdisciplinär forskning skapar teorier och kunskap över disciplingränserna. Det går därför
inte att hävda en disciplins äganderätt över den kunskap som kommer ur forskningen (ibid). En transdisciplinär forskning arbetar med människor utanför akademin och
därför omformuleras teorier och kunskap eftersom att forskningen engagerar sig med
den värld som forskaren studerar men också befinner sig i (Nowotny, Scott, & Gibbons,
2003). Det transdisciplinära i det här arbetet är en sammanlänkande rörelse över disciplinerna speldesign och feministisk teknovetenskap, där avhandlingens metoder och
metodologi är både hur jag bedriver min forskning och den kunskapssyn som arbetet
20

grundar sig i. Ett transdisciplinärt forskningsarbete är angelägen om processen som
tar form mellan teori och praktik eftersom de båda är beroende av varandra för en
kunskapsutveckling. Feministisk teknovetenskapliga projekt vill luckra upp gränserna
mellan discipliner, institutioner, nationer och genrer (Haraway, 1994, s. 2). Det handlar
också om att inte stanna kvar i de kända och välbeprövade forskningsmetoderna utan
att söka sig utanför de kvantitativa och kvalitativ metoduppdelningarna.
Den här avhandlingen svarar an på det som kallas för ”calls for new ways of knowing”
(Lindström & Ståhl, 2014). Denna uppmaning är, som jag ser det, kopplad till det transdisciplinära förhållningssättet att bedriva forskning på. Filosofen Isabelle Stengers (1997,
s. 93) menar att detta förhållningssätt handlar om ett intresse, där forskningsfrågan ingriper i forskarens liv och kanske till och med skapar en förändring. Nya sätt att veta på
och att skapa kunskap på, är en uppmaning till att utveckla kunskap genom att engagera det som finns till hands och sätta det i nya relationer (King, 2011). Mitt arbete svarar
på uppmaningen genom lekfulla interventioner av vardagliga praktiker och fysiska föremål. Jag designar plats-specifika spel för att undersöka hur vi människor skapar relationer med omgivningens materialiteter. Genom att inte välja att designa med digital
teknik ser jag mitt arbete som ett sätt att designa plats-specifikt spelande som undersöker ett förkroppsligat engagemang, det vill säga med hjälp av spelarnas kroppar och
platser. Det är viktigt att betona att de plats-specifika spelen i mitt arbete, inte är kopplat till fantasin utan en verklighetsproduktion som involverar att lekfullt experimentera
med handlingar och beteenden i vardagen.

Avhandlingens disposition
Här går jag kortfattat igenom varje kapitels innehåll.

Om plats-specifika spel
I mitt arbete är platsen en viktig utgångspunkt för speldesignen och därför är platsspecifika spel den term jag använder. Jag utgår inte från en specifik speldesign utan
inspireras av design som en process att utforska förutsättningarna för att upptäcka, uppfinna och framför allt experimentera med relationer. Spelbara städer är det fält som jag
vill bidra till med den här avhandlingen. I detta kapitel berättar jag kort vad det innebär
och varför det är viktigt att utveckla.
Jag resonerar kring platsens betydelse genom att börja i den magiska cirkeln som
inom spelforskningen ofta beskriver spelplanen men då den är för statisk intresserar jag
mig för den rörelse som skapar platser. Med hjälp av olika plats-specifika spel av olika
designers utforskar jag det som kallas rumslig expansion (Montola et al., 2009).
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Tre plats-specifika spel blir till
Jag berättar i personlig form hur de tre plats-specifika spel som jag har designat tillsammans med olika grupper av kvinnor, på olika platser har blivit till; Levelling playing fields
tillsammans med en grupp kvinnor på en idrottsarena i ett palestinskt flyktingläger;
Ronneby leker, på olika platser i Ronneby med en grupp syriska nyanlända flyktingar och Play/ce Karlshamn, ett stadsplaneringsinitiativ tillsammans med unga kvinnor.

Speldesignansats
Speldesignmetoderna i de tre spelen, som utgör en empirisk bas, har skapats under
tiden spelandet har pågått och här undersöker jag vad de har utvecklat i relation till
den öppna och rör(l)iga (Law, 2004) forskningsansatsen som jag tidigare har beskrivit.
Det handlar om att speldesignmetoderna inte har utvecklat eller bekräftat det spelarna
redan visste utan snarare möjliggjort förändringar i det liv som är vardagligt, rutin och
slentrianmässigt och pågående. Jag går vidare från rumslig expansion till att undersöka
närmare hur plats istället görs med hjälp av rumslig praktik. Detta gör jag genom de tre
spelmomenten; kartlägga, promenera och bildmontera (collage). Med hjälp av Latours
(1990) hotelldirektör undersöker jag hur spelregler och sociala normer är programmerade eller omförhandlingsbara. Tillsammans med hotelldirektören synliggörs materialiteters relationer och hur spelarna responderar på dessa för att antingen följa reglerna
eller att omförhandla dem.

Från speldesign till feministisk spelandedesign
Det här kapitlet tar avstamp i Braidottis (2011a) nomadiska kropp som först inspirerade
mig till att tänka på spel som en nomadisk process. Den nomadiska kroppen är rörlig i
sin handlingspotential och har visat mig vägen till de förkroppsligade handlingar som
jag menar är viktiga för plats-specifikt spelande. Men när det inte är tillräckligt tar jag
hjälp av Mols (2002) multipla kroppar för att upptäcka hur en spelarkropp görs flera
beroende på vilket rum den befinner sig i och vilka praktiker den gör. Här gör jag en
viktig förflyttning från spelarnas kroppar till spelandekroppar och vad det innebär för
mitt arbete. Därefter rör jag mig närmare materialiteters betydelse för spelandet men
också för designandet med hjälp av begreppet intra-aktion (Barad, 2007). Intra-aktion
är ett samhandlande mellan de mänskliga spelandekropparna och de materialiteter som
spelandekropparna möter. Alla aktörer som skapar en relation förändrar och påverkar varandra ömsesidigt. Denna samhandling menar jag sker även mellan praktikerna
spelandet och speldesignen och sammanflätas därför till vad jag kallar för spelandedesign. Omsorg och beröring är det stycke där jag utvecklar hur jag ser på spelandedesignen som en omsorgspraktik. Det kan ta sig uttryck som en spekulativ innebörd, det
vill säga ett sätt att föreställa och förvänta sig det möjliga om framtiden. Omsorg är ett
engagemang som inte visas som en handling utan skapas i relationer med handlingar.
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Med hjälp av beröring vill jag utmana plats-specifik speldesign till att inkludera fler förkroppsligade sinnen. Det är med hjälp av beröring som de handlingar spelandekropparna utför som gör att spelarna närmar sig de magiska spelandemomenten.

Magiska spelandemoment
Här trär jag fram de magiska spelandemomenten som har uppstått i mitt arbete genom
att titta på hur beröring har skapat förflyttningar i relationerna mellan spelandekroppar och platser. Dessa förflyttningar har genererat oväntade handlingar där det vardagliga framträder. De spelandemomenten som jag menar är magiska har det gemensamt
att de berör och rör vid det som är i ständig tillblivelse, det vill säga vad som redan är
och vad händer om.

En feministisk teknovetenskaplig spelandedesign träs fram
Jag avslutar med en sammanfattning av avhandlingen för att sedan övergå till det mönster som jag menar är feministisk teknovetenskaplig spelandedesign. Det handlar om
att pröva den strukturerade vardagen för att ta hand om det oväntade som kan uppstå.
Det är en spelandedesign som undersöker den framtida världen genom att vara med
och skapa den.

Forskningsansats

Det rör(l)iga som forskningsmetodologi
”In practice research needs to be messy and heterogeneous. It needs to be messy and
heterogeneous, because that is the way it, research, actually is. And also, and more
importantly, it needs to be messy because that is the way the largest part of the world
is-messy, unknowable in a regular and routinised way. Unknowable, therefore, in
ways that are definite or coherent. That is the point of the figure. Clarity doesn’t help.
Disciplined lack of clarity, this may be what we need.”
(Law, 2006, s. 2)
STS-forskaren (teknik- och vetenskapsstudier)4 John Laws sätt att angripa kunskapandet är den metodologi som genomsyrar den här avhandlingen. Law (2004, 2006) är kritiskt till forskning som bedrivs genom att från början staka ut en forskningsfråga och
på förhand definiera metoder vars syfte är att leverera ett tydligt svar. Ett forskningsarbete som bedrivs genom att applicera metoder utan att ta hänsyn till den specifika
frågan, blir en forskning som försöker hålla världen på avstånd. Att hålla världen på
avstånd i ett forskningsarbete är omöjligt, menar Law (ibid). Vetenskapen beskriver
inte världen utan skapar den (ibid). Eftersom världen är rör(l)ig (messy på engelska)
och komplex borde forskningen avspegla detta och inte hävda sin neutralitet (ibid).
Jag har valt att översätta Laws begrepp messy till rör(l)igt. Både en röra som rör till,
rör upp men också är rörlig och föränderlig. För att ompröva begreppet att veta och
vad kunskap är eftersom det inte finns ett tydligt svar, måste forskare använda metoder som kan ta hand om det som är oregelbundet, rör(l)igt och som inte serverar ett
sammanfattande svar (ibid).
I mitt arbete har det rör(l)iga blivit ett kunskapande som är tätt sammanflätat mellan
empiri och teori och därför svårt att särskilja. Denna sammanflätning har dessutom
skett i en öppen och rör(l)ig forskningsprocess där arbetet och de metoder jag har
använt mig av framträtt under tiden.
Den här avhandlingen är grundad i praktikbaserad designforskning med fokus på
speldesign och genom frågan vad händer om (what if). Vad händer om föregås av ett
vad som redan är (what is) och används av designer för att generera responser till existerande och förväntade möjligheter (Forlano & Mathew, 2014; Nicklin, 2013). Ylva Gislén
(2003) påpekar, att det inte går att säga att praktikbaserad forskning är en specifik forskningspraktik eftersom all forskning involverar görandet på ett eller annat sätt. Därför
fokuserar Gislén på ordet baserad, vilket förtydligar vad det här arbetet utgår ifrån.
4

På engelska: Science and Technology Studies.
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”Att vara baserad uttrycker en specifik relation: att stå mitt i eller på något. Det antyder i så fall att det som nu kallas praktikbaserad forskning skulle skilja sig ifråga om hur
den enskilda forskaren förhåller sig till praktiken, till praxis. Hon står mitt i.” (ibid, s. 13).
Om jag följer Gisléns tankar ser jag att min forskning utgår från ett situerat förhållningssätt där praktiken, själva görandet är en medspelare tillsammans med forskningspraktiken; det att tänka, skriva och att läsa. Dessa två praktiker innebär i mitt arbete ett
prövande av det komplexa och det osäkra genom handlingar där jag som forskande
speldesigner är situerad mitt i.
Haraways (1988) begrepp ”situerad kunskap” har kommit att bli viktig för diskussionen om en kunskapssyn, som inte är objektivt neutral, utan där kroppen blir en del
av kunskapandet för att den står mitt i sin forskningsvärld. Världen formas och blir till
där jag som speldesignforskare tar avstamp och forskningsprocessen utvecklas med
vad jag gör, hur jag gör och med vem jag gör det tillsammans med. Kunskap uppstår
inte som meningskapare i forskarsubjektet utan tillsammans med verklighetens aktiva
deltagande och med de kopplingar och misslyckanden som görs med det jag som forskare möter (ibid). Haraway betonar att kunskapandet har dominerats av blicken som
det sinne som svävar ovanför det som utforskas och istället bjuder hon in kroppars betydelse för kunskapandet. Blicken är förkroppsligad och ansvarig för vad den ser och
hur den ser (ibid, s. 585). Världen står inte still för att bli avläst eftersom kunskapandet
är ett aktivt görande och därför föränderlig, precis som världen menar Haraway (ibid).
Under arbetet med det första spelet, Levelling playing fields, 2014, var jag vare sig
forskarstuderande eller hade några feministiskt teknovetenskapliga teorier att utveckla min praktik med. Jag utforskade som speldesigner hur plats-specifika spel skulle
kunna skapa rum för förändring och hur lekfullhet skulle kunna få betydelse som en
motståndspraktik i kvinnors vardagsliv. När jag blev forskarstuderande och fortsatte
att utveckla erfarenheter och tankar från det första spelet, med att designa de två andra
spelen Ronneby leker och Play/ce Karlshamn, fick jag också fler begrepp att tänka tillsammans med. Jag visste inte från början vilka specifika teorier som skulle bli viktiga
för mitt forskningsarbete utan prövade de teoretiska begrepp som jag lärde känna i litteratur, handledning och under doktorandkurser, för att se vilka betydelser som trädde
fram tillsammans med min speldesignpraktik. I en öppen och rör(l)ig forskningsprocess
prövade jag hur olika begrepp kunde utvidga kunskapen om vad de lekfulla interventionerna som speldesignpraktiken utgjordes av, åtstadkom för speldesignforskningen.
Med hjälp av feministisk teknovetenskap tog min speldesignforskning nya vägar
och började problematisera speldesign som en forskningspraktik. Jag visste inte och
hade inte heller intentionen att veta från början vad som skulle ta form och detta gällde
såväl för speldesignprocessen som forskningsprocessen. Syftet med avhandlingen har
i processens gång förändrats i tänkandet och i görandet, tillsammans med begrepp
och frågor som har uppstått i speldesignprocessen. En fråga som jag tidigt brottades
med var: hur skulle plats-specifika spel kunna utveckla ett alternativt medborgarskap?
Forskningsarbetet skapade frågor som öppnade upp för nya vägar men som också
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gav följdfrågor; Vad är då ett medborgarskap när jag arbetar med flyktingar? Vad är
medborgarskap i relation till feministisk teknovetenskap? Är staden en medborgare?
Allteftersom jag prövade tankar förändrades avhandlingens syfte. Nya fenomen uppstod
plötsligt. Ett spel blev spelande och speldesign blev spelandedesign. Med ordet spelare
uppstod fenomenet nomadisk kropp som blev till spelandekropp. Detta är exempel på
hur det jag undersöker inte står still (Law, 2006) utan förändrar skepnad och inte bara
öppnar upp utan även skapar flera världar. Denna föränderlighet är anledningen till att
jag ser min forskningspraktik som en flytande praktik som ändrar form och betydelse
beroende på vilka praktiker som gör vad med vilka teorier (Law & Singleton, 2005; Law,
2004). Denna flytande praktik har inte varit lätt att handskas med, då det har varit svårt
att få det jag vill undersöka att stilla sig.
Law (2004, s. 3) som ofta för dialog med Haraway, föreslår forskarens kropp som
ett forskningsperspektiv att närma sig kunskapsprocessen för att forskaren ska kunna
tänka, göra, veta och relatera till världen på nya sätt. Känslor som rädsla, passion och
begär kan hjälpa forskaren att fråga sig hur denna vet saker i form av en förkroppsligad
kunskap (ibid). Genom att bjuda in kroppen i forskningsprocessen bidrar det till ännu
mer rör(l)ighet. Nu handlar det inte bara om hur spelandet skapar handlingar och rörelser utan även vad forskningspraktiken gör med min kropp. Jag skapar kunskap genom
tvivel, glädje, trötthet, lekfullhet och obekvämhet. Kanske måste forskaren lära känna
det som är svårt att uppfatta, utan att för den skull hålla fast och kontrollera för att skapa
klarhet (Law, 2004). Detta är vad Haraway (2016) kallar stanna med det som skaver
(staying with the trouble). I min forskningspraktik har skavet genomsyrat processen.
Det att inte veta hur mötet med praktik, reflektion och text ska bli eller vilken betydelse det ska få och trots det ändå stanna kvar i utforskandet, utan att tvinga fram klarhet.
Skrivandet och läsandet är också förkroppsligade praktiker; jag upplever och känner
när jag läser något som är medryckande, något som är intressant och ropar till mig.
När jag plötsligt förstår något, lyckas sammanfläta teori med praktik berör det mig. Jag
känner mig frustrerad när det jag vill få ut av tankar inte formulerar sig i orden som jag
önskar. Medan jag skriver söker jag efter de uttryck och efter de formuleringar som får
mig att känna att jag är säker. Inte säker i den bemärkelsen att det är en sanning men
säker så att jag vet att jag kan stå för vad jag har skrivit. Texten som jag har skrivit kan
komma att ändra betydelse allteftersom jag skriver vidare. Då måste jag gå tillbaka och
förändra. Att skriva och att läsa är sammanflätat, i en stark relation till varandra i forskningsprocessen. Det handlar om hur jag skapar dialog med det redan skrivna och gör
om det till mitt egna, genom att trä det samman med min praktik. Det är en kontinuerlig process fram och tillbaka. Tiden vävs in och kunskapen om vad jag har gjort och
varför utvecklas. Forskning borde inte sträva efter en förväntan av att hitta säkerhet, att
vara säker, eftersom det inte finns riktigt några säkra sätt att utföra akademiskt arbete
på menar Law (2004). Det handlar istället om att hitta ett sätt att disciplinerat arbeta
med det öppna och rör(l)iga och se möjligheterna som kan uppstå. Skrivandet är ett
sådan disciplinärt arbete. Som forskande speldesigner har jag ställt mig frågan; Hur ska
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jag kunna använda mig av den här röran av fragment som; olika händelser, situationer,
möten, tankar och idéer, saker som sagts och gjorts. Det har varit en balansakt mellan
utforskandet och slutresultat, en balansakt mellan det obegripliga och det kontrollerbara. Precis på samma sätt som min forskningspraktik har gått till där speldesignpraktiken
har formats och influerats ur experimenterandet med handlingar inte som svar på redan
ställda forskningsfrågor, utan för att ställa frågor om den värld som samtidigt blir till.
Jag har metodiskt hållit det oförväntade öppet för att se vilka oväntade relationer som
kan uppstå och skapa en speldesign som växer ur frågor och utforskande istället för en
tydlig formulerad spelidé. Det betyder att speldesignpraktiken och forskningspraktiken
är tätt relaterade med varandra.
Nu är jag alltså tillbaka till citatet som jag öppnade detta kapitel med. Vad menar Law
med att tydlighet inte hjälper utan att det behövs en disciplinerad avsaknad av klarhet?
En rör(l)ig forskningsprocess betyder inte att det går att gömma sig bakom det rör(l)iga
och skylla på att allt går, utan snarare att hitta metoder för att lära känna röran utan
att för den hamna i en ”intellektuell hygien”, betonar Law (200, s. 2). Jag har hittat en
forskningsmetodologi som har hjälpt mig att förstå att forskning görs på flera sätt. Att
det rör(l)iga, trassliga också fyller en funktion som är viktig när forskningen tar plats
i verkligheten och samtidigt påverkas av den. Forskningsarbetet sker inte i ett vakuum
utan är beroende av den värld som den verkar i (Law, 2014). Den värld min forskning
har verkat i är ett förkroppsligat och i allra högsta grad en inkännande sammanflätning
av görande, tänkande och skrivande. Jag har inte förhållit mig kall och avståndstagande till det jag har gjort men det har också gjort att jag desto mer har trasslat in mig i det
öppna och i det rör(l)iga.
Disciplinerad avsaknad av klarhet betyder i det här arbetet att inte landa för långt
från empirin genom de teorier jag har fört dialog med, utan förankra mig i det jag faktiskt har gjort tillsammans med det som uppstår i dialogen. Jag har disciplinerat arbetat
med det motstånd som det innebär att forska öppet och sökande. Klarhet har handlat om att envist trä samman de trådar jag har utan att de trasslar till sig till någonting
annat som gör att arbetet glider iväg. Jag har valt att disciplinerat möta motstånd, osäkerhet och obekvämhet hos mig själv som forskande speldesigner och stått ut med att
det jag vill få till ibland gör sina egna sammanflätningar. Jag ser på mitt forskningsarbete
som en förkroppsligad kunskapsproduktion som manifesterar det osammanhängande
genom att disciplinerat arbeta med det öppna och rör(l)iga som ett material.
Att arbeta nära med världen och dess rörelser kräver också tid eftersom forskningsarbetet i mitt fall är ett undersökande och ett utvecklande av speldesignpraktik och
speldesignmetoder. Filosofen Isabelle Stengers (2011) kallar detta förhållningssätt ”slow
science”, en eftertänksam forskningsprocess som gör motstånd mot kunskapsekonomin och en forskning som är resultatorienterad, utspridd och sannolik. Stengers betonar istället att forskning är att aktivera det möjliga och att det är viktigt att lära sig att
leva och tänka med det okända och det röriga. Hon skriver: ”I would then characterize
slow science as the demanding operation which would reclaim the art of dealing with,
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and learning from, what scientists too often consider messy, that is, what escapes general, so-called objective, categories.” (ibid, s. 10). Snarare än att skapa sammanfattningar
av resultat kan forskning istället få kittla igång dialoger. I mitt arbete har jag konverserat med flera röster och därför har det utvecklats många frågor som har fått dröja sig
kvar under forskningsprocessen. Detta genererande av frågor har lett till att trådar i
mitt arbete kan uppfattas som att de hänger lösa. Men just därför att de är lösa har det
potential att fortsätta att bli till.
Forskningspraktiken blir aldrig klar eller hel. Den fortsätter att röra sig och kan till
och med skapa fler frågeställningar under vägen.

Snörleken som forskningsmetod och metodologi
Mitt forskningsarbete har inte intentionen att dra ut linjära argument och tydliga svar
utan snarare utforska vad som kan uppstå med hjälp av många olika trådar som ska
vävas samman i ett för mig oväntat mönster. Detta leder mig in på hur jag har plockat upp och trätt samman min forskningspraktik i nya mönster. Som forskningsmetod
har jag därför valt Haraways (1994; 2013; 2016) figuration cat’s cradle/string figure, som
i min översättning blir snörleken. Feministisk teknovetenskapliga figurationer relaterar
till världen genom att störa det tänkande och handlande som sker utifrån dikotomier,
för att istället korsa och trä samman det som är tudelat till nya föränderliga mönster
(Lykke, 2010). Jag förstår Haraways användning av snörleksfigurationen som ett motstånd mot att världen ska fixeras för att kunna ordnas och istället pröva vad som uppstår i relationen med världens komplexitet. Det är viktigt att tänka tillsammans och att
bygga på varandras mönster genom att ge och ta emot förslag för att skapa fler verkligheter. “By encountering with the others, the meeting unravels the world and “distorts
the sacred image of the same” (Haraway, 1994, s. 70). Snörleken handlar inte bara om
att skapa kunskap utan även att omformulera vad som räknas som kunskap, där leken
med snöret förskjuter det som är stabilt, säkert och evidensbaserat (Haraway, 1994).
Snörleken talar tillbaka till det rör(l)iga. Nu är det dessutom flera händer som trär,
drar och släpper trådar.
Snörleken är ett givande och tagande av förslag. På samma sätt ser jag hur den speldesignpraktik jag har arbetat med har trätts fram av flera spelare. Det har varit en kollektiv praktik som har påverkats av var och en som har engagerat sig i vad det ska bli
utan att veta hur det ska träs. I mitt arbete har de mönster som snörlekandet genererat inte fungerat som statiska och fixerade, något som går att imitera, utan fungerat
som en handling av att förena och sammankoppla, för att se vad som uppstår (Jefferies,
2014). Till skillnad hur snörleken vanligtvis går till; mönster träs på ett specifikt sätt
och om de görs på rätt sätt blir det överensstämmande varje gång; fungerar det annorlunda i mitt arbete. Det går inte att upprepa samma mönster genom att trä i en viss
ordning. Inte ens om det är samma händer som skulle försöka trä om samma mönster.
Speldesignpraktiken skapade mönster som inte går att upprepa utan som leker med det
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föränderliga, det som uppstår, för att vissa händer trär med specifika trådar och därför
skapar specifika mönster.
Snörleken som kunskapsprocess har synliggjort ett handlande som föreslår genom
att ge vidare för någon annan att ta emot. Det är förmågan att respondera, att svara an,
för att på så sätt bli ansvarig (”able to respond – responsability”, Haraway, 2016) för världens tillblivelse. Det är ett ömsesidigt ansvar som skapas i relation med den som bjuder
in genom att föreslå ett mönster och där mottagaren svarar tillbaka genom att trä vidare.
Svara an innebär därmed ett ansvar som uppstår i relation med den som föreslår. Att
svara an är en handling som kräver tanke och ett åtagande eftersom det innebär en ansvarsfull relation med den som har kommit med ett förslag (ibid). Kunskapandet är en
dynamisk produktion, reproduktion och transformation för vilken vi alla är ansvariga (Suchman, 2002). Som forskande speldesigner blir jag ansvarig för de relationer jag
väljer att trä samman, vilka trådar jag väljer att dra ut och hur jag väljer att svara an på
det som föreslås. Som forskare har jag en position i världen vilket innebär ett ansvar
för vad jag är med och bygger och förstärker i min forskningspraktik (Gibson-Graham,
2008, s. 2). Mitt ansvar är att reflektera vad jag är medskapare till och hur jag tar hand
om det som skapas i mitt arbete.
Det innebär att jag måste föra en dialog med dem som jag väljer att snörleka med.
En dialog som går ut på att respektfullt svara an på vad jag hör och ta hand om de konsekvenser som nu blir en del av mitt arbete. Jag gör inga anspråk på att de mönster jag
trär fram i mitt arbete är de enda riktiga men den praktik och den kunskap som kommer
ur detta arbete är en möjlig berättelse som jag har flätat samman. Jag kan bara att svara
an från den positionen som jag befinner mig i och jag kan bara ta ansvar för det mönster som jag har i min hand och fråga mig vad jag vill räcka över för någon annan att ta
emot. Snörleken är inte bara en förskjutning av det stabila den är också ett vävande med
världen och inte i den eller av den (Haraway, 2004).
I forskningspraktiken har snörleken fungerat både som en metodologi och som en
metod för att svara an på de mönster som blev till i speldesignpraktiken. Nu fortsätter jag att trä med de tankar och reflektioner som uppstår. Jag trär tillsammans med
de röster jag väljer att gå i dialog med. I skrivandet, läsandet och tänkandet, undersöker jag vilka mönster som blev till, men inte genom att trassla ut dem för att spåra dess
uppkomst. Jag lyfter på olika trådar och drar lite här och lite där för att se vad som kan
uppstå. Skevar det bara eller framträder en ny betydelse? Vad händer med mönstret om
jag tänker med någon av de forskarna jag har bjudit in att snörleka med? De mönster jag
har i min hand är alltså inte färdigträdda. Jag trär vidare på mönster som inte är tydliga och som ibland trasslar till sig när jag försöker trä vidare. Det blir trassligt när mina
reflektioner hamnar mellan det bokstavliga och det abstrakta och det blir svårt att urskilja när det är det är ena eller det andra eftersom det kan bli både och (Harway, 2004).
Snörleken visar hur min forskningspraktik görs och svarar an på de levda erfarenheter
som framträder i speldesignpraktiken när jag trär med andras tankar och mina reflektioner. Med hjälp av snörleken engagerar jag relationen mellan praktik och teori.

Om plats-specifika spel

Plats-specifika spel äger rum i urbana miljöer och ingår i vad speldesignforskningen
kallar pervasiva spel (pervasive games). I min översättning blir det: spel som använder
sig av och samtidigt påverkar den fysiska världen. Till skillnad från brädspel eller digitala spel har de pervasiva spelen oftast inte tydligt definierade spelplatser eller regler
för hur spelet ska spelas. Snarare utforskar pervasiva spel hur den fysiska omgivningen kan bli spelbar, vilket direkt kan kopplas till spelbara städer. Pervasiva spel anses
vara mer oförutsägbara än till exempel brädspel, kortspel och datorspel, eftersom de
experimenterar med platser som tillfälligtvis uppstår som en spelplan och fokuserar
oftast mer på processen av spelandet och inte på motivation av resultat eller prestation (Montola et al., 2009). Speldesignforskarna Markus Montola, Jaakko Stenros och
Annika Waern (ibid) menar att pervasiva spel löser upp gränserna mellan dikotomierna spel och verklighet och expanderar istället gränserna för tid och rum. Omgivningen
och det vardagsliv som pågår där blir en del av spelet och kan påverka spelarnas val och
hur de läser in situationer i spelandet (ibid).
När det gäller plats-specifika spel är de specifikt anpassade till den plats de spelas på
vilket ger spelaren en särskild förståelse för platsen och en upplevelse av dess geografi
(Montola et al., 2009). I mitt arbete är platsen en viktig utgångspunkt för speldesignen.
Det är platsen, dess möjligheter och begränsningar som de plats-specifika spelen designas med i första hand. Vardagslivet, det som händer och uppstår påverkar spelet på
olika sätt och är medskapare till spelprocessen. Eftersom plats-specifika spel pågår och
påverkas av omgivningen är de därför omförhandlingsbara, det går att respondera på
det som uppstår genom att förändra och omformulera regler och spelhandlingar. Jag
har valt att inte precisera plats-specifika spel utifrån någon av de sextio definitioner av
spel som har angetts (Stenros, 2017). Anledningen till det är att jag inte vill placera in de
spel jag har arbetat med i en redan satt struktur, utan snarare utgå från de element jag
anser är viktiga för de spel jag har arbetat med nämligen: platsen, de möjligheter och
begräsningar som spelarna möter, spelarnas kroppar samt de spelhandlingar som spelarna utför. Dessa fyra element kommer jag att utveckla längre fram.
Min forskning talar till det fält som kallas playable cities, spelbara städer. Spelbara
städer som term myntades när datorspelen SimCity och Grand Theft Auto slog igenom
på nittiotalet och senare har termen utvecklats till att inkludera den fysiska stadens möjligheter till att bli lekfulla element (Nijholt, 2017).
Playable cities är ett initiativ och nätverk som startade i Bristol i England, 2012, som
består av kluster som finns i fem olika städer runt om i världen där spel används för
att utforska de problem och den potential som finns i varje stad. Nätverket anordnar
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konferenser och tävlingar där speldesigners kan förverkliga spelidéer för stadsrummet.
Nätverket är ett alternativ mot det som oftast benämns som smarta städer. Smarta städer
i sin tur, är ett benämning som syftar till att ta tillvara på all den data som genereras i
städer av människor som till exempel energiförbrukning, kollektivtrafik, konsumtionsvanor och vårdbesök, för att på så vis göra städer mer effektiva och informationstillgängliga för invånarna. Spelbara städer undersöker med hjälp av spel hur digital teknologi,
infrastruktur och den data som genereras i städerna, kan skapa sociala relationer mellan
människor (Sicart, 2016; de Waal & Dignum, 2017; de Lange, 2019). Jag anser att om
spelbara städer ska bli betydelsefullt för invånarna måste speldesigners och spelforskare inkluderar det komplexa rörliga nätverk som städer utgörs av såsom; sociala aktiviteter, processer, relationer, främlingskap och makt. Feargus O’Sullivan (2016) kritiserar
spelbara städer för att glömma bort ämnen och frågor som inte är bekväma och istället
fokuserar på staden som ett nöjesfält där det till exempel ska vara roligt att gå över ett
övergångsställe. Städer är otillgängliga för att de är för dyra att leva i eller att platser är
otrygga, inte på grund av att det inte går att spela Pong med ett övergångsställe, menar
O’Sullivan. Spelbara städer har potential att utveckla spel som utforskar hur invånare
ska leva i framtidens städer. Spel som äger rum i staden är inte en oskyldig lek utan är
i högsta grad med och skapar städerna.
Stenros och Waern (2010) föreslår att spel ska behandlas som en aktivitet snarare
än som ett system eller en artefakt. Detta får betydelse för speldesignen i mitt arbete
där spelande handlar om att göra och pröva olika handlingar som en undersökande
speldesignprocess.
Stenros och Waern (ibid) menar också att speldesigners av pervasiva spel snarare
designar förutsättningarna för spelandet där spelarna skapar spelet genom att tolka designerns spelregler och de sociala situationer som krävs för att spela. Speldesignerna
Katie Salen och Eric Zimmerman (2003) kallar det för ”second order design”, vilket i sig
är intressant då det plötsligt bildas en hierarki där en traditionell speldesigner som bestämmer regler och vad spelarna ska göra, anses vara nummer ett. Detta förhållningssätt till speldesignande som praktik är vad jag har velat bryta upp i mitt arbete. Jag har
valt att bli en medspelare i första hand istället för en speldesigner. Det viktiga i arbetet har varit den ömsesidiga designprocess där alla spelarna har varit engagerade i att
skapa intressanta mönster genom att ge och svara an på förslag. Trots denna ömsesidiga process har jag ibland haft en mer styrande eller avgränsande position eftersom jag
till exempel har bjudit in spelarna till att spela efter in idé som jag har haft, eller att jag
har tagit beslut som har styrt arbetet åt ett visst håll.
Det viktiga i arbetet har varit den ömsesidiga processen, likt snörleken, där alla spelarna ska vara engagerade i att skapa intressanta mönster tillsammans.
Det finns spännande forskningsarbeten inom speldesign (Flanagan, 2005;
Back, 2016) som rör sig närmare mitt arbete när det gäller en feministisk speldesignmetod eller en mer öppen speldesignpraktik för publika platser. Vad jag saknar är speldesignforskning som utforskar betydelsen av spelarens kropp eller platsen och jag har
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därför valt ett designperspektiv som ramverk för min ingång till speldesign. I Undesign
(Coombs, McNamara, & Sade, 2019) undersöks design som ett sätt att inte designa eftersom världen redan är komplex och inte behöver mer av design i form av föremål, tjänster
eller lösningar på problem. Design blir istället en process att utforska förutsättningarna för att upptäcka, uppfinna och framför allt experimentera med relationerna mellan
design, produktion och konsumtion i samhället. Hur kan spelforskningen designa spel
utanför de etablerade paradigmen av professionell speldesignpraktik och undersöka
speldesign genom andra designdiscipliner?
Mitt arbete fokuserar på det som Carl DiSalvo (2019) beskriver som ett pluralistiskt
förhållningssätt till designforskning vilket försöker upptäcka, hitta på och experimentera
med möjliga relationer mellan design och de system som kommersiellt alltför ofta styr designfältet. Jag förstår DiSalvo som att design har potential att bli en praktik där designern
lär sig och utvecklas under designprocessen om designen inte styrs av en specifik efterfråga eller ett alltför uppstyrt mål. Genom att experimentera med att omskapa designerns
roll och vilket ansvar den har, eller förväntas att ha, uppstår istället kunskapsproduktion
(ibid). Om experimenterandet med olika sätt att göra design på, med olika relationer
mellan designer, användare, uppdragsgivare, det publika, föremål, tekniker, arrangemang
och principer, skulle nya former av designpraktiker genereras menar DiSalvo (ibid). Han
poängterar att design inte handlar om att bekräfta och förbättra utan snarare att ifrågasätta, skapa tolkningar och uttryck som breddar förståelsen för vad design är och skulle
kunna bli. Detta kunskapsperspektiv på design som praktik och teori, vill jag anamma
på speldesign och speldesignforsking genom att fråga mig hur plats-specifik speldesign
fungerar och vad den gör, samt vilka relationer till plats-specifik speldesign andra fält och
praktiker kan skapa. Detta gör jag delvis genom att undersöka en speldesignforskning
som använder sig av feministisk teknovetenskapliga ramverk och genom att praktiskt utveckla plats-specifik speldesign som har vuxit fram ur ett experimenterande och prövande.

Den publika platsen som spelplan
En av de viktigaste trådarna i mitt arbete är den plats spelarna börjar att utforska med
hjälp av spelandet. Platser som finns i de vardagliga omgivningarna även om de ibland
har varit okända. Vad innebär plats i plats-specifika spel? Den magiska cirkeln är en term
som ofta används inom spelforskningen för att beskriva platsen där spelet äger rum,
(Huizinga, 1938). Kulturhistorikern Johan Huizinga menar att den magiska cirkeln upprättar en spelvärld där det råder vissa begränsningar och specifika tillstånd, det är en
plats som är avskild verkligheten utanför och där speciella spelregler och upplevelser
råder (ibid). Det är spelaren som ritar den magiska cirkeln genom att kliva in och ur ett
spel, över den gräns som definierar spelet i tid och rum, menar Salen och Zimmerman
(2003). Den magiska cirkeln kräver att spelreglerna följs och att alla spelarna är överens om vad som äger rum innanför, både fysiskt och mental, vilket betyder att spelandet är separerat från verkligheten (Huizinga, 1938). Den magiska cirkeln som metafor
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för ett slutet spelandet har börjat att ifrågasättas. Flera spelforskare har brutit upp dikotomin mellan spel och verklighet, eftersom de menar att spelandet pågår i en större
kontext där världen utanför på ett eller annat sätt påverkar spelarna och spelet (Fine,
1983; Pargman & Jakobsson, 2008; Consalvo, 2009; Montola, 2009).
En person som har tittat närmare på cirkeln är etnografen Tim Ingold (2008). Ingold
uppmanar läsaren rita en cirkel på en bit papper och frågar sig hur denna linje ska tolkas
med syftet att utforska gränsdragningar. Cirkelformen arrangerar en delning av insida
och utsida och denna fullkomlighet gör att cirkeln tolkas som en statisk omkrets skildrad som en sluten form (ibid). På liknande vis delar den slutna formen in de publika
rummen i platser för specifika spelaktiviteter; fotbollsplanen, skateparken, basketplanen
och lekparken, så kallade normzoner, där de aktiviteter som pågår där ofta är formulerade och målinriktade (Lieberg, 1992). Andra platser som torget, parken, parkeringen och
gallerian har sina specifika aktiviteter som pågår inom specifika fysiska gränsdragningar.
Denna slutna gränsdragning har blivit det moderna samhällets formulering vad plats
är (Ingold, 2008). När Ingold (2007, 2008) tar ytterligare ett steg in i cirkeln handlar det
inte bara om dess gränsdragningar, innanför och utanför, utan istället om en utebliven
rörelse. En rörelse som tar stopp, i och med att den ena änden sammankopplas med den
andra änden. Den västerländska moderna tanken har fixerat platser till rumsliga lägen
och statiska positioner (ibid). Att tänka med Ingold visar hur ofullständig cirkeln är när
det gäller plats-specifika spel. Det som väcker min nyfikenhet är rörelsens betydelse när
det kommer till plats. Vad händer med plats-specifika spel om de publika platserna inkluderar rörelse och vad är det för typ av rörelse som åsyftas?
Spelforskaren Miguel Sicart (2014, s. 90) menar att speldesign har jämförts med
arkitektur, att platsens inramning har ledtrådar för beteende vilka kan komma att omskapas av spelarna som använder platsen som spelplan. I plats-specifika spel blir stadens
föremål och byggnader en del av spelupplevelsen. Det är vad Montola, Stenros och
Waern (2009) kallar rumslig expansion. Denna rumsliga expansion gör det svårt att
definiera en begränsad spelplan eftersom spelet tar spelarna till urbana platser som
för spelarna är okända eller oförväntade (ibid). Jag vill med några exempel på platsspecifika spel, som också har varit inspirerande för mitt arbete, visa hur dessa spel har
lyckats med att expandera spelplanen att ta spelarna till oanade och obestämda platser.
Men också hur spelplanen har expanderat och därför inte varit tydligt definierad.
Abstract Tours av Laura Ruggeri, (1998), är ett spel där spelarna via en tillfällig turistpaviljong i stadsrummet bjöds in till att välja bland olika geometriska former som de
ritade upp på en papperskarta över Berlin. Därefter skulle spelarna följa linjen av den
uppritade formen i den fysiska staden, så nära som det var möjligt. De ritade linjerna
tog spelarna till okända platser och ibland till och med genom hus. Vid ett speltillfälle
hamnade några spelare inuti huvudkvarteret av ett stort läkemedelsföretag där de lekte
kurragömma med säkerhetsvakterna i flera timmar.
Detta är ett exempel på en rumslig expansion där spelplanen vecklar ut sig i den
fysiska staden allteftersom spelarna rör sig fram längsmed den linje de har ritat upp.
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Spelarna spelar med det som är närvarande, det som uppstår och skapar på så vis en
ny rumslighet. Betydelsefullt är att speldesignern inte skapade spelplanen i förväg utan
att spelplanen uppstod med spelaren både som en linje på en papperskarta och som en
förkroppsligad rutt i staden. Här visar spelet hur spelplatsen är rörlig och inte statisk
som i den magiska cirkeln. Spelet pågår i det fysiska rummet, hos spelarna men också
i de situationer som uppstår. Utifrån Ingold (2007) blir Abstract Tours en spelplan som
inte definierar en plats utifrån fysiska gränsdragningar utan vecklas ut till flera platser
med hjälp av spelarnas rörelser och de situationer som uppstår.
Speldesignforskaren Ian Bogost (2016) menar att spel handlar om att låta det som är
närvarande, det som redan finns i en stad, guida spelaren för att kunna spela i en värld
som inte är designad för spel. Detta spelande skapar en ny rumslighet. Bogost ger ett
exempel när han skulle göra olika ärenden i en stor affärsgalleria med sin dotter. Han är
stressad och skyndar sig så fort han kan genom gallerian med sin dotter i handen. När
hon rycker i hans hand med jämna mellanrum och skapar en fördröjning i hans steg
upptäcker han hur hon försöker landa på golvplattorna utan att nudda dess yttre linjer.
Vad hans dotter gjorde var att anpassa sig till en miljö som inte var designad för henne
eller hennes behov genom att ta sig an och skapa något eget utav det. Bogost menar att
spelandet inte lockar fram vad vi vill utan vad vi kan med de material som spelaren
hittar längsmed vägen (ibid, s. 3, med min kursivering). En publik plats är kanske inte
vad en spelare önskar att den ska vara men genom att göra vad som är möjligt med det
spelaren hittar under spelandets gång kan den bli spelbar (ibid). Bogosts idé om spelplanen är att den är expanderande och odefinierbar eftersom alla platser och rum kan
bli en spelplan när en spelare väl upptäcker och börjar utforska den.
Det plats-specifika spelet You are not here (2006) spelas med hjälp av en papperskarta som på den ena sidan visar till exempel New York där spelarna befinner sig och
på baksidan visar kartan över Bagdad. Spelaren följer med hjälp av kartan båda städerna samtidigt, den ena genom att fysiskt ta sig fram på gatorna och navigera med hjälp
av utplacerade märken på gatlampor, väggar och skyltar vilka representerar platser och
landmärken i Bagdad. Via dessa märken får spelarna kontakt med turistinformation och
kan följa en audiell berättelse om dessa specifika platser och landmärken.
You are not here är ett plats-specifikt spel där spelaren får en specifik förståelse för två
platser samtidigt, den ena fysisk och visuell och den andra metaforisk genom en kartbild och audiella berättelser. You are not here arbetar med utvalda platser och landmärken för att ge spelarna en metaberättelse genom att lägga samman två städer som är helt
olika kulturellt, geografiskt, politiskt samt när det gäller tillgänglighet. New York som
spelplan upplevs fysiskt genom spelarnas närvaro samtidigt som en annan rumslighet,
Bagdad, konstrueras som ytterligare ett lager av spelplanen. Platser får nya berättelser i
You are not here vilket titeln också leker med, du är inte här utan där i en annan plats berättelse. Flanagan (2009) beskriver hur spelarna, vid den plats som representerar Firdos
torg i Bagdad där statyn av Saddam Hussein vältes, också får veta att aktionen kan ha
varit iscensatt av amerikanska journalister och militärer. Denna korta passus kan trigga
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spelaren att fundera över de rykten som spreds när World Trade Center föll och på så
vis göra sin egen plats-specifika koppling mellan de två städerna.
You are not here inkluderar det historiska men även de levda erfarenheterna av en
plats och kan därmed sätta igång andra berättelser och erfarenheter av ytterligare platser. Här finns det flera lager av rumslig expansion, nämligen att speldesignen har inkluderat de levda erfarenheterna och hur platserna är knutna till en viss kultur, historia
och sociala relationer (Flanagan, 2009). Jag tänker att detta gör expansionen av spelplanen inte bara till en förkroppsligad expansion utan även ett berättande som ytterligare
vidgar rummets betydelse. Spelarens upplevelse vävs in i en kontext av tidigare (uttalade) erfarenheter av en rumslighet som spelaren bara kan föreställa sig. Denna rumsliga
expansion handlar om att spelaren upptäcker och förändrar uppfattning och skapar en
annan betydelse av en plats genom att göra det bekanta främmande och det främmande bekant (Montola et al., 2009).
Tombstone Holdem av Jane McGonigal (2005), är ett plats-specifikt pokerspel som utspelas på en kristen kyrkogård. I spelet representerar olika gravstenar de olika kortens
färger, till exempel spetsiga gravstenar är spader och den sista siffran i dödstalet representerar siffran på kortet. Spelet går ut på att varje lag om två spelare ska försöka skapa en giv
utifrån den giv som görs av en riktig kortlek innan spelet börjar. Varje lag måste hitta ett
par gravstenar där de båda lagmedlemmarna kan röra vid sin gravsten och någon del på
kroppen på sin lagkamrat för att kvalificera sig som en ”hand”. Tombstone Holdem är ett
exempel på hur spelet har designats utifrån en specifik plats där gravstenarna utgör spelföremålen. Spelarna leker inte bara med platsens specifika föremål och dess betydelser utan
även med förväntningarna om vad en kyrkogård som plats är. Spelet skapar ett förkroppsligat engagemang vilket omprogrammerar betydelsen och funktionen av kyrkogården och
dess gravstenar. Kyrkogården som en plats för sorg och saknad blir en spelplan där spelarna skapar plats genom att lekfullt överskrida gränser för att uppfinna andra handlingar än
de som förväntas på en kyrkogård. McGonigal är noga med att betona att de som önskar
spela Tombstone holdem’ ska söka tillstånd och att det kan vara bra att söka upp gamla
kyrkogårdar som inte längre är i bruk. Tombstone Holdem omförhandlar en bekant plats,
såtillvida att de flesta i västvärlden vet vad en kyrkogård är och vilken funktion den har.
Det finns tydliga regler för vad som gäller men genom att föra in pokerspelets regler och
dessutom göra dessa förkroppsligade, blir kyrkogården en främmande plats för spelarna
att upptäcka. För vissa spelare kan spelaktiviteterna komma att förändra deras uppfattning om kyrkogården som plats.
Om Tombstone Holdem leker med föreställningar som finns om och på platser
visar andra exempel hur plats-specifika spel kritiskt kan ifrågasätta urbana platser.
PARK(ing) day ifrågasätter bilarnas plats i städer genom att uppmuntra människor att
för en dag hyra en parkeringsplats för att där skapa sin egen park för att mötas, umgås
och göra saker tillsammans. Exemplet visar att spel som äger rum på publika platser
kan synliggöra frågor om vad platser används till, hur de används, vilka som använder
dem och hur detta påverkar stadslivet. Spel som ställer frågor om vilka förväntningar
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som finns på staden och dess sociala normer uppmuntrar spelare och ickespelare att se
och uppleva sitt bostadsområde på ett oväntat sätt (Stenros & Montola, 2009). De sociala normer och begränsningar som vi människor omger oss av, är situerade; på vissa
platser upplevs det obehagligt att en främling vill ställa frågor medan på en annan plats
kan det upplevas mer givet. På somliga platser är en viss fysisk aktivitet helt i sin ordning som att spela fotboll på fotbollsplanen medan fotbollsspel på en tågstation kan
upplevas störande eller farligt.
Ifrågasättandet av platsers begränsningar är betydelsefullt eftersom spelarna såväl
som ickespelare blir uppmärksammade på vad som får ta plats i en stad och vad som
förskjuts ut i periferin. Spelandet ifrågasätter vad platser används till genom att omskapa platsens funktion och rumsligt expandera möjligheter för fler aktiviteter och engagemang. Dessa plats-specifika spelexempel visar att det rumsliga expanderandet sträcker
sig genom fler lager av vad som anses vara rumsligt. Som spelexemplen visar kan det
handla om beteenden, regler, föreställningar, fantasi, samarbeten, och att förvandla det
vardagliga till att bli det oväntade. Detta expanderande är en rörelse som inte får plats
i den magiska cirkel som jag började kapitlet i. Vare sig spelplan eller spelarens känslomässiga tillstånd förblir opåverkbart i spelandet. Trots det uppstår magi. Detta är något
jag kommer att undersöka djupare längre fram i avhandlingen. Nu är det dags för mig
att berätta om de tre spel som jag har varit med och skapat och som ligger till grund
för forskningsarbetet.

Tre plats-specifika spel blir till

På följande sidor ska jag berätta om de tre plats-specifika spel som jag har designat med tillsammans med tre olika grupper av spelare på tre olika platser. Det är
Levelling playing fields med en grupp palestinska kvinnor i flyktinglägret Al-Arroub,
Ronneby leker med en grupp syriska flyktingar och Play/ce Karlshamn med en grupp
unga kvinnor från Sverige, Syrien och Somalia.

Levelling playing fields
Processen med det första spelet Levelling playing fields, som ägde rum under två veckor
2014, i det palestinska flyktinglägret Al-Arroub, tog sin början långt tidigare. Redan när
jag påbörjade min spelutbildning i början av 2000-talet funderade jag över varför det
fanns så lite av andra kulturella berättelser och uttryck representerade i datorspel såväl
som i spelbranschen. Några år senare ingick jag i en förstudie till ett datorspel som var
tänkt att utvecklas med muslimska kvinnors berättelser och handla om deras perspektiv
och vardagsliv. Under projektet bodde jag en tid i San Fransisco och involverade mig i
ett muslimskt-amerikanskt förbund. Jag fick kontakt med flera personer som arbetade
med film och spel. En dag berättade jag för den palestinska caféägaren i huset där jag
bodde, vad jag gjorde. Han berättade för mig om konflikten mellan israeler och palestinier och vilka konsekvenser det hade fått för hans familj.
Jag började fundera över hur de palestinska kvinnorna som lever under dubbelt förtryck; ockupationen och patriarkatet, handskades med sin vardag. Jag blev nyfiken på
hur spel skulle kunna undersöka denna komplexitet. Många datorspel utgår från konflikt men vad skulle hända om ett spel om en konflikt hade en annan premiss?
Det blev en lång och slingrig process där jag gick från att vilja göra ett multiplayer
online-spel5 för israeliska och palestinska flickor, till att arbeta helt utan digital teknik
tillsammans med kvinnor i olika åldrar. Jag var i kontakt med ett otal olika organisationer som arbetade med fred och konfliktlösning, med palestinska och israeliska ungdomar och med kvinnors rättigheter. Det jag snart lärde mig var att en av de största hoten
för kvinnor som lever i väpnade konflikter är den inskränkta rörelsefriheten. Priset att
röra sig fritt kan straffas med våldtäkt men också med ryktesspridning som kan förstöra en ung kvinnas liv.
En dag fick jag ett råd av en kvinna på en av organisationerna som menade att om jag
överhuvudtaget skulle kunna arbeta med konflikten var jag tvungen att åka till Palestina.
Det rådet ledde till att jag vid tre tillfällen reste till Palestina för att försöka hitta fram
till vad det var jag skulle göra. Jag träffade personer som arbetade med konst, kultur,
teknik, arkitektur och barn som skrev berättelser. Jag deltog också i ett tre dagars lajv6.
Redan efter första resan insåg jag att idén med ett multiplayer online-spel var ett
för stort projekt, tidsmässigt, kostnadsmässigt men även komplicerat på grund av
konflikten. Jag var tvungen att tänka om. Vad hade jag gjort innan och vad hade jag
5

Ett spel där flera spelare kan spela tillsammans samtidigt över internet.

6

Levande rollspel. Just detta utspelade sig på ett bröllop mellan en norsk och palestinsk familj och
handlade om kulturkrockar (se https://nordiclarp.org/wiki/Till_death_do_us_part).
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Arenan i Al-Arroub.
erfarenhet av? De frågorna ledde mig tillbaka till teatern, det fysiska rummet, kroppar och spel. Tredje resan till Palestina blev med en konst och arkitekturkurs på konsthögskolan i Stockholm. Jag medverkade vid en workshop tillsammans med DAAR7,
ett arkitektkollektiv som arbetar utifrån kritiska frågeställningar om kolonisering och
social orättvisa som vid den tiden drev ett utbildningsprogram Campus in camps8.
Där mötte jag konstnärsduon Giuliana Racco och Matteo Guidi som arbetade med
programmet. När jag berättade för dem att jag ville utforska spel tillsammans med
palestinska kvinnor, utifrån en specifik plats, visade de sig vara intresserade av ett
samarbete. De berättade att de bodde i Al-Arroub, ett flyktingläger en bit bort och att
där fanns en idrottsarena som skulle kunna vara intressant som spelplan. Vidare berättade de att Bisan, en av deltagarna i Campus in Camps, hade arbetat med en grupp
kvinnor på den idrottsarena som fanns i lägret eftersom kvinnornas behov att både
fysiskt röra på sig och att mentalt frigöra sig från den vardagliga pressen var stort.
Dessvärre hade initiativet tagit slut när flera män i lägret hade opponerat sig mot att
kvinnorna använde utrymmet.
Väl hemma i Sverige började arbetet med att formulera projektidén och med att
söka pengar. Giuliana och Matteo flyttade tillbaka till Barcelona men innan dess hann
de prata med Bisan som ville medverka med sin grupp av kvinnor. Bisan skulle bli
7

Decolonizing architecture (se http://www.decolonizing.ps/site/about/)

8

Ett kollektivt program med syftet att sammanföra teori med praktik med projektbaserade interventioner i Palestinska flyktingläger.
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koordinator för kvinnorna, fungera som länken mellan oss och kvinnorna samt översätta från engelska till arabiska och tvärtom.
Det tog ytterligare två år av planerande innan projektet fick finansiering från Svenska
institutet och Irisstipendiet9. I december 2014, träffades jag, Giuliana och Matteo i
Palestina. Innan vi anlände genomförde Bisan en intervju med tolv stycken kvinnor i åldrarna 35–60 år. Intervjun skulle fungera som ett underlag för spelet med syfte att ge en
överblick över kvinnornas liv och deras önskningar när det gällde arenan. I intervjuerna framkom det att kvinnorna tillbringade arton timmar per dag i hemmet. De flesta var
frånskilda för att deras män hade träffat andra kvinnor eller så var de ensamstående för
att männen satt i israeliskt fängelse. Flera av kvinnorna hade olika hälsoproblem varav
många var kopplade till stress och för lite motion. Intervjuerna visade att kvinnorna ville
använda arenan till olika saker, allt från att umgås med barn och vänner, ha picknick, röra
sig fritt, laga mat och att ha roligt. Mitt intryck var att drömmen om att få tillgång till platsen var högst levande.
Flyktinglägret Al-Arroub har 12 000 invånare och ligger 15 km söder om Betlehem.
Precis utanför lägret, på andra sidan vägen, finns ett israeliskt vakttorn. Närhelst soldaterna vill tar de sig in i lägret för att skjuta tårgas, gripa eller till och med döda unga
män10. Lägret är mer konservativt än de andra som ligger i närheten av Bethlehem,
vilket till exempel innebär att kvinnorna bär sjal och de sociala reglerna och begräsningarna är hårdare. 2009 jämnade folknämnden11 för Al-Arroub, tillsammans med
UNWRA, ut en kulle på israelisk mark för att där skapa en idrottsarena som en publik
plats för flyktingarna. Arenan och dess angränsande park är utrymmen avsedda för
fritid och idrott. Platsen vetter med utsikt över lägret12 och kan nås med tio minuters
promenad. Före kriget 1948 var det vanligt att kvinnor använde utomhusutrymmen för
både sociala aktiviteter och för arbete men när flyktinglägren uppstod förpassades kvinnor till hemmen på grund av de trånga och osäkra förhållanden på gatorna.
Första dagen i Al-Arroub träffade jag, Giuliana, Matteo och Bisan folknämndens
ledare för att förklara för honom vad vi ville göra under våra två veckor. Det var viktigt att
inkludera honom i våra planer eftersom den sociala kontrollen var strikt i lägret och med
hans godkännande skulle vårt arbete underlättas. Han var glad över att någon ville ta sig
an arenan eftersom den hade blivit igenvuxen och nedskräpad och inte längre användes.
Eftersom kvinnorna av en oklar anledning inte ville gå upp till arenan under de
första dagarna, höll vi till i kvinnocentret nere i lägret. Gården i kvinnocentret var liten
och trång men hade ingen insyn från gatan. Vid första tillfället med gruppen förklarade
9

https://www.irisstipendiet.se/

10 Meningen var att projektet skulle ha ägt rum i augusti 2014 men då dödades en man av israelisk
militär i Al-Arroub vilket skapade en osäker och farlig situation i lägret.
11 ”Popular comittee” på engelska. Fungerar som ett övergripande organ för lägren och driver viktiga
frågor för flyktingarna.
12 En strategisk höjd över lägret som förknippas med hur de israeliska bosättningarna byggs.
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Baklängesgång.
jag, Giuliana och Matteo13 att vi tillsammans med dem ville skapa ett spel för att undersöka hur de skulle kunna börja använda arenan igen. Processen skulle vara öppen
och prövande. Planen mottogs med iver och kvinnorna introducerade genast en lek
från deras barndom som vi lekte tillsammans. Leken gick ut på att alla skulle sitta i en
ring. Utanför ringen gick en spelare runt med en sjal i handen och den person som hon
nuddade vid skulle springa efter och fånga sjalen. Mötet med kvinnorna gick så mycket
lättare än vad jag hade förväntat mig. En kvinna uttryckte att hon ville leka mer i sitt liv
och flera nickade instämmande. Jag ser det som att det var i det lekfulla mötet på innergården som vi alla blev spelare.
Varje dag började jag och Giuliana med att försöka övertala spelarna att gå upp
till arenan men eftersom de vägrade fortsatte vi att spela inne på kvinnocentret. Vi
prövade att gå baklänges, en tillsynes enkel rörelse men i reflektionen efteråt berättade några av spelarna att det hade väckt en känsla av att förlora kontrollen och känna
osäkerhet inför sin kropp. En spelare berättade att hon glömde av stress, vardag och
alla problem hon hade. En annan spelare sa: ”I don’t move backwards usually, so this
was really playful, like my whole mind was going backwards”14. Vi lekte flera lekar:
fiskarens nät som gick ut på att två stycken spelare höll varandra i händerna och skulle
fånga in en flyende spelare mellan armarna, tumbrottning där alla spelarna trasslade
13 Bisan hade varit noggrann med att fråga kvinnorna om de hade någonting emot att Matteo var
med (som fotograf medan vi spelade) men ingen hade några invändningar.
14 Bisans översättning från arabiska.

50

Fiskarens nät.
in armarna i varandra och tog tag i någon spelares tumme som den andra spelaren
skulle försöka brotta ner.
Den åttonde dagen fick jag och Giuliana oväntat med spelarna upp till arenan. Nu
hade vi även fått förstärkning av Abed, en ung musiker från lägret som hjälpte oss att
fotografera. De fem dagar vi hade kvar användes till att utforska mer rumsligt krävande spel. En eftermiddag när jag, Guiliana och Matteo tog en kaffe med några manliga
vänner från lägret började de förklara ett spel som heter, Sju stenar (Seven stones). Spelet
påminner om brännboll och inkluderar två lag och en hög med sju stenar som ska träffas med en boll. Det lag som har prickat stenhögen ska försöka bygga upp den utan att
bli träffade av bollen som motståndslaget har fångat in. Nästa dag när jag, Giuliana,
Matteo, Abed och Bisan träffade spelarna på arenan, frågade vi dem om de kunde visa
oss hur de spelade Sju stenar. Min tanke var att lägga till nya regler så att vi tillsammans
kunde designa ett nytt spel utifrån arenans kontext. Eftersom spelarna inte mindes de
exakta reglerna spelade de en enklare variant som ett lag som både träffade stenhögen
och sprang runt i en cirkel. När de till slut gav upp var de inte alls intresserade av att
fortsätta utveckla spelet ytterligare och gick istället och satte sig.
En annan dag drog en av spelarna fram en tvättlina ur fickan på sin klänning.
Variationer av hopplekar utfördes runt arenan; springandes och gåendes. Alla ville
pröva. Vi hoppade flera stycken och gjorde olika hoppvariationer. En dag drog en spelare fram ett snöre ur sin ficka för att göra snörlekar. Snart var flera par händer engagerade i att plocka upp trådar, släppa och dra för att skapa mönster. En spelare tog med
sig fem kubformade stenar. Hon och en annan spelare satte sig ner på marken för att
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Sju stenar.
spela något de kallade för Fem stenar. Spelet gick ut på att kasta upp stenarna i luften
och fånga dem på olika sätt vilket krävde snabba och flinka händer.
Efter diskussioner under spelandets gång om hur arenan skulle kunna användas i
vardagen, förstod jag, Giuliana och Matteo från Bisan, att spelarna var mest intresserade av att promenera. Det verkade vara en rimlig aktivitet utifrån deras behov och det
innebar också en möjlighet att kunna samtala med varandra under promenaden. Den
sociala biten var viktig för spelarna. Stafetten valdes som en passande speldesign med
sina enkla regler. Vanligtvis i stafettlopp springer alla lagen på banor bredvid varandra
i motsolsriktning men med baklängespromenaden som inspiration kom idén att ena
laget skulle röra sig motsols och det andra medsols runt arenan för att skapa två rörelser samtidigt.
Det visade sig att spelarna hade olika åsikter huruvida de ville börja använda arenan
igen eller inte. Hälften menade att de ville att det skulle ske så snart som möjligt, de sa
Yalla (ungefärligt ”kom igen”) Den andra hälften menade om Gud vill, Inshalla. Dessa
två åsikter skapade två lag. Jag, Giuliana och Matteo tryckte upp lappar med nummer
och lagnamnet Yalla eller Inshalla, för spelarna att bära på sina kläder. Jag och Giuliana
inhandlade också lila och ljusblå sjalar som spelarna skulle ha över sina egna för att visuellt skilja lagen åt.
Jag, Bisan, Giuliana och Matteo hade under de två veckorna regelbundna möten med
folknämnden och när vi berättade om stafetten lovade ledaren att arenan skulle röjas upp
för speltillfället. Dagen då stafetten skulle äga rum var flera män uppe för att städa i ordning men då det var så mycket buskar fick jag, Giuliana och Matteo att hjälpa till för att få
någorlunda fint inför stafetten. När det var klart, dukade jag och Giuliana upp maten vi
hade köpt för att fira med spelarna. När tiden var inne för att börja stafetten hade ingen
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Sju stenar.
av spelarna kommit. Bisan som var tvungen att arbeta just den här dagen hade som jag,
Giuliana och Matteo uppfattat det, meddelat spelarna om stafettens tid och plats. Då dök
Ismael upp. Han var professionell filmfotograf och hade via sin syster, som arbetade på
kvinnocentret, hört talas om stafetten och ville nu erbjuda sig att filma. Ismael ringde sin
syster. Det visade sig att Bisan inte hade meddelat spelarna om att stafetten skulle äga rum.
Om två dagar skulle jag resa hem till Sverige igen och beskedet gjorde mig väldigt stressad. Jag, Giuliana, Matteo och Ismael gick ner till kvinnocentret för att prata med ledaren.
Efter två timmars väntande hade ledaren organiserat ihop våra spelare att delta i stafetten
dagen efter. Hon skulle även se till att pizzor bakades till oss alla.
Morgonen efter samlades alla i kvinnocentret för att tillsammans gå upp till arenan.
Precis när vi skulle ge oss av hörde vi rop ifrån gatan utanför. Det var den israeliska militären som hade kommit in i lägret för att göra en av sina kontroller vilket ofta ledde
till att unga män började kasta sten och militären svarade med tårgas. Trots detta kom
vi iväg och snart var vi alla samlade på arenan där förberedelserna tog fart. Abed förklarade hur stafetten skulle gå till, Ismael och Matteo riggade kameror, Bisan, jag och
Giuliana delade ut lappar med lagnamn och nummer samt sjalar. Stenmarkörer placerades ut på banan där spelarna skulle avlösa varandra. Till slut kom stafetten igång.
Jag och några till satt på läktaren och hejade fram spelarna. Det blev två rundor där
Inshalla-lagen vann båda gångerna. Stämningen var på topp. Efteråt åt samlades vi för
att avsluta vårt gemensamma arbete med att äta pizzor och prata om våra upplevelser.
Till slut var det dags att ta farväl.
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Snörlek.

Hopprep.
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Fem stenar.

Volleyboll.
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Stafetten.

Nummerlapp, spelare från lag Inshalla.
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Stafettlöpare.

Spelarbyte.
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Markerade platser på karta över Ronneby.

Ronneby leker
Under flyktingströmmen hösten 2015 började jag och min handledare Pirjo Elovaara att
prata om hur de som kommer till Sverige närmar sig den stad som ofrivilligt har blivit
deras hem. Hur lär de känna och skapa relation till den nya stadens platser? Jag fick höra
att Blekinge och särskilt Ronneby, troligen var en av de städer som välkomnade flest
flyktingar i Sverige och därför skulle det bedrivas ett omfattande integrationsarbete i
länet. När jag vid tillfälle fick chansen att fråga ansvarig person hur de skulle ta sig an
detta arbete, menade hon att det skulle göras genom intervjuer och fokusgrupper. Detta
blev en utgångspunkt för mig och Pirjo att fundera över hur vi skulle kunna designa ett
plats-specifikt spel med nyanlända kvinnor för att undersöka hur vi tillsammans kunde
skapa en relation med Ronneby som plats.
Jag kontaktade en eldsjäl på SFI i Ronneby som tyckte så mycket om idén att han
snabbt samlade ihop en grupp med sex syriska kvinnor, i åldrarna 28–55 år. Inbjudan
löd: ”Utgångspunkten för vårt projekt är att lekfullt undersöka platser vi känner oss
främmande för och på så vis närma oss frågor om demokrati, jämställdhet, medborgarskap och det offentliga rummets utformning och funktion.”
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Xenobia.
De sex kvinnorna tackade ja till spelinbjudan och fortsättningsvis träffades gruppen
varannan tisdag eftermiddag under åtta månader. Projektet fick finansiering för omkostnader som material och resor från Ronneby kommun.
Vid den första träffen efter att deltagarna tackat ja blev vi alla spelare. För att börja
prata om vad Ronneby var för en plats och hur den såg ut, skrev jag ut en Googlekarta.
På kartan markerade var och en av spelarna med färgkodade cirklar vilka platser som
vi besökte varje dag eller flera gånger i veckan, vilka platser som inte besöktes, och vilka
platser som önskades att besökas. Cirklarna blev utgångspunkten för samtal om föreställningar och erfarenheter om platser och hur spelarna upplevde Ronneby. Jag som
knappt hade varit i Ronneby vid det tillfället fick en bild av staden utifrån spelarnas
olika berättelser. Innan gruppen skildes åt bestämde vi att vid nästa tillfälle promenera
till den gamla stadsdelen eftersom flera av spelarna inte hade besökt den.
Nästa tillfälle träffades vi alla på Willys mitt i stan och promenerade på huvudgatan
fram. Framför den nyöppnade arabiska affären fick några av de syriska spelarna översätta för mig och Pirjo vad som stod på skylten i fönstret eftersom vi inte förstod språket. Gruppen fortsatte genom centrum och upp för de långa trapporna mot den gamla
delen av Ronneby. Halvvägs upp fanns en önskebrunn som lystes upp av färgat ljus. Alla
önskade sig något. När vi nådde slutet av trappan fick vi syn på en naken kvinnostaty.
Eftersom statyn inte hade något namn på den skylt som presenterade konstnärens namn
döpte vi om henne till Xenobia, efter en drottning i Syrien. En spelare skrev Xenobia
på en lapp som sedan rullades ihop och stacks in under statyns arm. Gruppen fortsatte
ner mellan husen till den mörka ån för att undersöka vilka djur som skulle kunna bo i
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Regel nummer 3: ”Lysa”.
det kalla mörka vattnet. I en av gränderna fick en av spelarna syn på sin SFI lärare i ett
av de gamla kulturhusen. När vi skulle gå nerför den brantaste backen i Ronneby på de
isigt hala kullerstenarna berättade en spelare att hon hade hört att om en går som en
pingvin, vaggandes, halkar en inte. Alla spelare började vagga skrattandes nerför backen
på stadiga fötter. Väl hemma hos Pirjo drack vi te. Var och en ritade sin egen karta över
promenaden och de ställen där vi hade upplevt något speciellt. Det bestämdes att vid
nästa tillfälle skulle vi ses i den stora Brunnsparken.
Två veckor senare, när det var som mörkast och kallast, träffades spelarna i parken
för att gå ut i den mörka skogen. Först drack vi varm choklad och åt kakor som jag och
Pirjo hade med oss. Alla spelarna hade en varsin ficklampa och snart lystes skogen upp
av olika ljuskäglor. Flera spelare tyckte det var både obehagligt och spännande att gå i
mörkret. En spelare sa att hon var rädd för de vilda djuren som kunde gömma sig, en
annan spelare var rädd för våldtäktsmän som kunde dyka upp och en tredje var rädd
för att halka. En spelare lös upp sitt ansikte underifrån för att se läskig ut och vi andra
gjorde likadant. En spelare satte på Oum Kalthoum på sin mobiltelefon och hela gruppen började att dansa på stigen. Spelaren som satte på musiken började snart berätta
hur hon saknade sina nära och kära på andra sidan jorden men att det kändes som att
hon fick kontakt med dem genom Kalthoums musik. Efter att ha tagit oss fram på den
mörka stigen och överraskats av några joggande män, skrattat och tjoat, nådde vi den
frusna lilla sjön. Där ville en spelare gå ut på isen och dansa men det förbjöd vi andra
henne att göra. Jag fick lära mig att is på arabiska heter jalid.
Nästa möte ägde rum på biblioteket. En plats som alla spelarna, förutom jag, hade
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Regel nummer 4: ”Omformulera”.
besökt och som var ett favoritställe för flera av spelarna. Jag var inspirerad av surrealisternas sätt att arbeta med slumpen och hade därför föreslagit att vi skulle skapa berättelser genom den så kallade ’cut up’ tekniken. Var och en skulle slumpmässigt välja
ut tre böcker var och ur varje bok skulle varje person välja tre meningar. Meningarna
skrevs upp på ett papper som spelarna sedan klippte ut i remsor. De olika meningarna
kombinerades därefter till nya berättelser. När alla spelarna hade läst sin egen berättelse skapade vi ytterligare berättelser genom att dela med oss av våra meningar till varandra. En del berättelser blev helt adekvata medan andra blev mer surrealistiska. Det var
svårt att läsa och förstå berättelserna för flera av spelarna eftersom de inte hade varit så
länge i Sverige men det gav tillfälle att prata om ord och dess sammanhang. De mer surrealistiska meningarna påminde mig om hur det kan kännas när en inte kan ett språk
tillräckligt väl.
Något som kom upp i samtalen mellan oss spelare var frågan om hur en får kontakt
med nya människor i en främmande stad. ”Inte stoppar jag någon och frågar; vill du bli
min vän”, sa en spelare. Då väcktes idén att vi skulle kunna stoppa personer på gatan för
att fråga dem om någonting. Eftersom torget var en plats som många personer korsade,
för att komma vidare i staden, bestämde vi att det var en bra plats att stå på för att ställa
frågor till förbipasserade. Med inspiration från biblioteket valde var och en spontana
frågor som vi skrev ner på postit-lappar: ”Vilken är din favoritårstid? Vilken färg tycker
du om? Vart är du på väg?” Det visade sig att det inte var lätt att få personer att stanna
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Regel nummer 5: ”Fråga”.
upp för att svara på märkliga frågor. En spelare gick fram till några unga män som satt
på en parkbänk och frågade var de andra parkbänkarna hade tagit vägen. Först trodde
männen att spelaren anklagade dem för någonting men när de förstod frågan, råkade
en av männen veta att bänkarna var på restaurering.
Torget blev fokus för vårt intresse eftersom det visade sig vara en plats mitt i stan
som inte användes. Flera av spelarna berättade att de inte tyckte om torget, det fanns
ingenting att göra och de som personer som satt på bänkarna, var alla män. Ingen av
de syriska spelarna kände sig bekväma med att sätta sig där. Efter flera diskussioner
om vad vi skulle kunna göra, kom en idé upp att lära känna torget genom att mäta upp
dess yta med måttstock och måttband. Vi skulle också räkna alla de objekt som fanns
på torget. En dag i mars samlades sex stycken spelare för att mäta torgets yta och räkna
dess föremål. Mitt i arbetet stannade en förbipasserande man upp och ville att vi skulle
mäta hur lång han var. Han var 1 meter och 84 centimeter. Torget mättes till 30124 kvm.
Föremålen som räknades samman blev; 16 stycken bänkar, 10 stycken lampor, 12 stycken papperskorgar och 30 stycken träd. När mätandet och räknandet var färdigt frågade
en av spelarna hur många invånare Ronneby hade. Pirjo som var från Ronneby svarade 24 000 människor. Skulle dessa människor kunna rymmas samtidigt på torget? Vi
mätte omkretsen av en stående person och räknade ut hur många sådana cirklar som
skulle rymmas samtidigt på torget. Resultatet var att 61648 ståendes människor skulle
få plats på torget samtidigt.
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Regel nummer 6: ”Mäta och räkna”.
Det visade sig att torget var i fokus även för kommunen som hade planer på att skapa
ett nytt framtida torg.
Jag och Pirjo tog kontakt med plan och byggenheten på kommunen för att presentera idén att bidra med ett förslag för hur det skulle vara möjligt att arbeta med stadsplaneringsfrågor i kommunen. Presentationen mottogs positivt eftersom kommunen var
intresserad av nya idéer. I samtal med några av spelarna kom förslaget upp att bjuda
Ronnebys invånare att komma till torget för att ta sin plats. Detta skulle ske genom att
varje person skulle rita en kritcirkel runt sina fötter. Därefter skulle var och en svara på
frågan: Om allt var möjligt vad skulle du vilja göra på torget i framtiden? Vi skrev en
inbjudan på svenska, engelska och arabiska som trycktes upp på lappar och sattes upp
i Ronneby på alla offentliga anslagstavlor, mailades och blev också en liten inbjudan i
dagstidningen. En av spelarna gjorde en logga med texten Ronneby leker som runda
broscher, vilka skulle visa att vi var värdinnor för inbjudan. Jag kontaktade kommunen
för att få torget bokat. Tjänstemannen på kommunen som hade ansvar för torget blev
upprörd över att vi ville använda färgglada kritor eftersom han ansåg att det skulle bli
kladdigt och geggigt. Han blev också upprörd över att anledningen till Ronneby lekers
inbjudan var att torget inte kändes välkomnande för kvinnor.
Efter en stunds diskussion fick vi tillåtelse att använda kritor. Att ta den offentliga
platsen i anspråk kräver ett polistillstånd som också kostar en mindre summa pengar.
Jag ringde polisen för att få en nyanserad bild av skillnaden mellan att ta platsen i
64

Regel nummer 7:
”Kom och ta din
plats”
Foto: Feras Altaleb.

anspråk som en grupp invånare och att stämma träff med en grupp av vänner på torget.
Svaret var att det inte behövdes tillstånd för att stämma träff med trettio vänner men för
att ta den offentliga platsen i anspråk som grupp krävde polistillstånd.
Dagen för Kom och ta din plats stod fem av oss i Ronneby leker, på torget med kritor,
inspelningsutrustning och kameror för att prata med Ronnebyborna om torgets framtid. Det var flest arabtalande människor som kom efter att ha sett inbjudan, några få
svenskar och en del bekanta till oss i spelgruppen. Några av spelarna försökte att stoppa
människor som korsade torget men de flesta verka tycka att det var olustigt och ville
inte alls stanna upp. Ett fåtal personer stannade dock till och blev involverade i att rita
cirklar och svara på frågor om torget. Förslagen för vad torget skulle kunna bli för plats
var varierande; allt från att det skulle vara möjligt att dricka kaffe till att ha en internationell workshop och utställning med konstnärer, åka skridskor, skapa flashmobs,
dansa, sjunga och få nya vänner. En äldre man som satt på sin rullator och tittade på,
tyckte att torget skulle asfalteras och stenarna kastas i ån. Han ville komma fram med
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sin rullator. Slutligen blev det 55 färgglada cirklar på torget, en jättecirkel som ringade
in flera mindre och en fyrkant som ritades runt en barnvagn. Trots mötet med plan och
byggenheten och positivt gensvar var det ingen från kommunen som kom, inte heller
visade de sig vara så intresserade av vad som hade kommit fram i cirkelritandet eller
hur vi gemensamt skulle kunna utveckla spelet vidare.
När sommaren kom samlades vi spelare för att prata om vad vi hade gjort och hur
de olika spelmomenten hade upplevts. Frågan var nu vad vi skulle göra med dessa lekfulla experiment. Vad var det vi hade gjort? Vi hade tillsammans besökt olika platser
och där gjort olika handlingar. Handlingarna var förslag på hur en spelare skulle kunna
lära känna en stad. Det hade blivit regler som orienterade spelarna att gå till vissa platser och göra vissa saker. Därav formades åtta stycken spelregler att upptäcka sin stad
på: Kartlägga, Promenera, Lysa, Omformulera, Fråga, Mäta och Räkna, Kom och ta din
plats, Skapa en egen regel.

Regel nr 1 – Kartlägga
Samla en grupp med minimum tre personer.
Skaffa en karta över staden där ni bor.
Markera på kartan följande teman:
Platser jag besöker ofta (grön färg).
Platser jag undviker (röd färg).
Platser jag aldrig besöker (svart färg).
Platser jag vill besöka (blå färg).
Kom överens i gruppen om en plats att promenera till.

Regel nr 2 – Promenera
Gå till platsen som gruppen kom överens om.
Ange Plats, Datum, Tid, Väder.
Prata till exempel om:
Vad såg och upplevde ni under vägen?
Hur känns den här platsen?
Vilka aktiviteter kan äga rum här?

Regel nr 3 – Lysa
Ta med er en varsing ficklampa.
Gå till det mörkaste stället på kartan.
Lek med ljuset.
Släck ljuset.
Skrik ut er önskan till himlen.
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Regel nummer 6: ”Mäta och räkna” i Norrtälje leker.

Regel nr 4 – Omformulera
Gå till biblioteket.
Välj slumpmässigt ut tre skönlitterära böcker.
Välj slumpmässigt ut två meningar ur varje bok.
Skriv upp meningarna på ett papper.
Klipp isär meningarna.
Skapa en ny berättelse med hjälp av meningarna.
Läs upp din berättelse för någon.
Hur har den här berättelsen med ditt liv att göra?

Regel nr 5 – Fråga
Fundera på fem frågor som ni skulle vilja ställa till någon ni inte känner.
Skriv ner frågorna på fem lappar.
Blanda lapparna.
Gå ut.
Välj en slumpmässig fråga och ställ den till en förbipasserande, någon på torget, i
butiken, osv.
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Regel nr 6 – Mäta och räkna
Välj en plats, vad definierar den?
Räkna upp vad som finns på platsen och hur många saker av varje sort (lampor,
papperskorgar, osv).
Mät platsens storlek.
Mät sedan ut en persons omkrets.
Räkna ut hur många människor får plats på platsen samtidigt.

regel nr 7 – Kom och ta din plats

Engagera människor till att komma till platsen som nihar mätt upp.
Bestäm något som ni ska göra tillsammans där.
Dokumentera på valfritt sätt vad ni gjorde.

regel nr 8 – skapa din egen regel
Skapa en egen regel.

Efter sommaren splittrades gruppen men två av spelarna: Lobna Dadouch och Rana
Jukadar15, ville gärna fortsätta att arbeta vidare för att utveckla de åtta reglerna. Skulle
reglerna kunna bli en alternativ turistguide till Ronneby? Vore det inte kul att pröva
dem på andra spelare? Genom en grupp nyanlända som läste svenska på ABF, prövade
vi några av spelreglerna för att se vad som skulle hända. Första träffen började spelarna
med spelregeln Kartlägga. En av spelarna tog med oss andra till hans favoritpark som
både hade en viss vy över staden men också en historisk bakgrund.
Vid nästa tillfälle ville de nya spelarna upptäcka spelregeln Lysa och vi gav oss ut i
den mörka Brunnsparken men den här gången utan ficklampor. Två spelare föreslog att vi skulle göra olika lag och ge oss ut i mörkret för att sedan försöka hitta varandra. Lagen spred ut sig i skogen. Efter någon timmes famlande i mörker utan att
någon av lagen hittade varandra träffades spelarna igen på parkeringsplatsen nedanför parken. Det var en uppspelt stämning. När vi pratade om upplevelsen av mörkret
och leken, framkom det att alla lagen hade gjort helt olika saker. Mitt lag hade legat
och smugit, ett lag hade tagit en promenad på stigarna och ett lag hade letat efter ett
annat lag för att skrämma dem. En spelare berättade att när han hade hamnat ensam
i den mörka skogen, hade han tagit tillfället i akt att skrika ut en önskan: ”Jag vill ha
ett uppehållstillstånd”.
När våren kom blev Ronneby leker inbjudna till Norrtälje konsthall, till utställningen: Make a Change (2017) för att pröva några av reglerna. Lobna gjorde ett tryckt häfte
med alla regler. Regelhäftet tillsammans med en film från Mäta och räkna blev en del
av utställningen.
15 Alla namn som används i avhandlingen har godkänts av vederbörande.
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Under tre dagar träffade jag, Pirjo, Rana och Lobna en grupp entusiastiska
Norrtäljespelare som bestod av fyra kvinnor i fyrtiofemårsåldern. Tillsammans promenerade vi genom Norrtäljes innerkärna och pratade om vad vi såg. En av spelarna
var besviken över att hennes favoritbänk vid ån allt för ofta ockuperades av alkoholister.
”Det känns som min bänk”, sa hon. Då föreslog en annan spelare att hon skulle skriva en
skylt och sätta på bänken, vilket hon gjorde: ”Detta är Sanias ställe” stod det på skylten.
En annan spelare blev inspirerad och skrev med krita på en sten: ”Här är det fint att stå.”
En av reglerna som skulle prövas i Norrtälje var Mäta och räkna. Spelarna mätte det lilla
kullerstensbelagda torget mellan bank, restaurang och några affärer. En spelare försökte räkna alla gatstenar. Två spelare började rita en hopphage på den släta gången som
korsade torget och några använde samma stenar till att skriva ner siffror från mätningar. En spelare blev fascinerad av mätandet och började mäta allt möjligt, skyltar, stolpar,
dörrar, stenar och mellanrum.
På biblioteket spelade vi Omformulera med tre nya spelare. När vi hade läst våra nya
berättelser för varandra föreslog en spelare att vi skulle lägga berättelserna i böckerna innan vi ställde tillbaka dem i hyllan. En annan spelare föreslog att vi istället skulle
skriva en fråga på en lapp för att lägga i boken. En fråga löd: ”Hur blå är den blå sommarklänningen? Skriv svaret på baksidan och lägg tillbaka lappen i boken”.
När jag, Pirjo, Lobna och Rana hade presenterat Norrtälje leker på konsthallen för
en grupp åhörare, bjöd vi upp dem till taket på konsthallen. Det var dags att skrika ut
en önskan. En och en gick spelarna fram till räcket, tog sats och skrek ut sin önskan
över Norrtälje.
Efter sommaren flyttade Lobna till en annan stad och Rana kom in på en högskoleutbildning vilket gjorde att Ronneby leker avslutades.

Karta över Karlshamn.

Play/ce Karlshamn
Genom en kollega fick jag reda på att Karlshamns kommun hade ett stadsplaneringsprojekt för ungdomar där de arbetade med spel. Jag tog kontakt med kommunen för
att undersöka ett eventuellt samarbete för att kunna utveckla plats-specifika spel. De
tyckte det lät intressant och jag hade ett första möte med kommunen och ungdomsrådet. Syftet med satsningen var att få in stadsplaneringsförslag från ungdomar eftersom
medelåldern på de personer som engagerade sig i frågan var sjuttio år. Kommunen ville
också utveckla ett digitalt verktyg som inte var den skrivna texten för att kunna locka
människor som inte hade svenska som sitt modersmål. Stationsområdet var under planering för att byggas om till bostäder och rekreation och skulle kunna vara intressant
som utgångspunkt.
Kommunen hade sommaren 2017, tillsammans med ungdomsrådet, ett Minecraftläger för att skapa engagemang för stadsplaneringsprocessen. Initiativet var inte
särskilt framgångsrikt på grund av tekniska problem som uppstod i Minecraft när
deltagarna skulle anpassa ett riktigt stadsområde till spelet. Deltagarna hade också
problem med att arbeta självständigt för att hitta motivation för problemlösning eftersom de tyckte Minecraft var tråkigt och monotont. Inga unga kvinnor deltog i projektet. Jag såg en potential att arbeta utifrån den fysiska staden och tillsammans med
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unga kvinnor i åldrarna 14–18 år. Idén var att utveckla den design som hade gjorts
i Levelling playing fields och Ronneby leker, men nu förena den fysiska miljön med
teknik som 3D-printer, drönare och sensorer.
Jag och Pirjo beslutade att samarbeta igen och bjöd in en före detta student, Cecilia
Barry, som forskarassistent. Vi tre satte igång att skriva en ansökan till kommunen som
de ville ha för att kunna finansiera visst material. Projektet fick ett namn, Cecilia skapade
en logga och kommunen tyckte allt såg fint ut. Problemet var att hitta de unga kvinnorna.
Jag fick efter mycket om och men komma till en klass på en gymnasieskola för att presentera projektet. Cecilia tryckte upp flyers med en inbjudan som vi lade ut på olika ställen, caféer, butiker och bibliotek. Inbjudan löd: ”Är du en ung kvinna, nyfiken på hur du
skulle kunna påverka stadsmiljön? Du är välkommen att delta i en lekfull undersökning
av Karlshamn. Tillsammans ska vi utforska och upptäcka olika platser för att utveckla
Karlshamn till din stad. Idén är att ta tillvara på dina unika erfarenheter och upplevelser
för att öppna upp staden och skapa nya möjligheter för framtiden.”
Under Kulturnatten besökte jag en Imam som jag hade fått tips av från en anställd på
biblioteket, för att presentera projektet. Imamen fick snabbt ihop en grupp unga kvinnor
men det visade sig att de bodde i en annan stad, trettio minuter från Karlshamn och problemet var att busstiderna inte alls passade de tider jag, Cecilia och Pirjo kunde arbeta.
Kommunen kunde inte annat än att bekräfta det som de redan hade erfarit, att det
var svårt att få unga personer engagerade. Via en bekant som kände en ledare i sjöscouterna, fick jag kontakt med tre unga kvinnor.
Till slut hade jag, Pirjo och Cecilia fått ihop en grupp med åtta unga kvinnor men
det visade sig omöjligt att samla alla samtidigt eftersom de var upptagna med läxor och
sportaktiviteter på eftermiddagarna. Det skulle inte bli en sammanhållen grupp som i
de två andra spelen, vilket var något som oroade mig eftersom gruppdynamiken kändes
viktig för att det skulle uppstå en tillitsfull lek. Jag började att tänka på processen som en
stafett eller en snörlek. En grupp spelare gjorde saker vid ett speltillfälle som togs över
av en annan grupp vid nästa speltillfälle.
Till första träffen hade jag, Pirjo och Cecilia bestämt att vi skulle rita upp en gemensam karta över Karlshamn för att tillsammans lokalisera staden och prata om olika platser.
Varje spelare ritade hur hon rörde sig och var de viktigaste platserna låg; hemmet, skolan,
biblioteket, kaféet, idrottshallen, brädspelscaféet, sjöscouterna och havet. Samtalet handlade om hur vi rörde oss i staden till vardags, vad vi hade för upplevelser men också erfarenheter av olika platser.
Nästa speltillfälle skulle en grupp om fem spelare promenera från högskolan till det
berg där en tunnel leder in till Karlshamn. Några av spelarna hade uttryckt en nyfikenhet att besöka platsen eftersom den låg högt över stan men också upplevdes som osäker.
”Folk hänger där och eldar ibland”, sa en spelare. Uppe på tunneln ovanför Karlshamn,
med sina cirka 20 000 invånare, var upplevelsen att staden var betydligt större. Ljuden
av bilar, fabriken och kyrkklockan som slog fem förstärktes och blev ett storstadsbrus.
Bruset spelades in som ljud och vyn filmades i 360 grader.
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Nu hade det redan blivit april. Projektet hade kommit igång senare än beräknat. I och
med den annalkande sommaren skulle flera av spelarna börja gymnasiet och kanske flytta.
Jag var därför mån om att skynda på processen och bestämde att Play/ce Karlshamn skulle
fokusera på stationsområdet resterande gånger eftersom kommunen hade påtalat att det
var ett område som skulle omplaneras inom snar framtid. Karlshamns stationsområde,
det vill säga perrongen och tågspåren ligger inklämda mellan ett berg och en stationsbyggnad. Flera av spelarna menade att det kändes olustigt att vänta på tåget sena kvällar. Dessutom var stationshuset påtagligt slitet med ödsliga fönsterrutor som vette mot
perrongen. Första besöket på området ägde rum en solig dag. Det var tomt som på när
Jehovas vittnen som tålmodigt väntade på anhängare. En spelare hade en idé om att vi
skulle fotografera området genom att varje spelare skulle välja ett tema att ta bilder av. En
spelare valde cirklar, en annan fyrkanter, någon valde att bara fota skuggor och en annan
tog bilder på saker med färg. Spelarna började pröva sig fram med olika motiv. Till slut
hade vi över hundra bilder på fyrkanter, rostiga föremål, skuggor, växtlighet, färgkluttar,
nertrampade tuggummin, skräp, tegel och handtag.
Vid nästa speltillfälle funderade vi över hur bilderna skulle användas. Jag hade tagit
ansvar för att skriva ut ett urval som vi började sätta upp på väggen in collageform. En
spelare försökte pussla ihop sina bilder med färg och form. Den gemensamma bilden
som framträdde visade ett grått område men med några färgpartier som den röda biljettmaskinen, den gula postlådan och det gröna gräset som växte mellan stenbeläggningen. Det fanns inte många cirklar förutom gatubrunnar, de stora krukorna med
planterade blommor, några skyltar och knappar på biljettmaskinen. Det fanns desto
fler fyrkanter som dörrar, lådor, hus, fönster, skyltar och raka linjer som visade riktningar. Så många föremål och former som stationen bestod av. Och så öde när det inte
var ett tåg eller buss som skulle komma eller avgå. Collaget visade inga aktiviteter så
därför valde vi ut bilder från tidningar där människor och djur gjorde olika saker och
satte in dem i platscollaget. Stationsområdet blev nu en plats där djur lekte, folk drack
kaffe, idrottade, odlade, tvättade händerna, dansade och slaktade får. Nu hade vi något
att prata om. Vad skulle vara möjligt att göra på stationsområdet? Skulle vi pröva att gå
dit och iscensätta dessa handlingar och fotografera iscensättningarna för att på så vis
skapa en ny bild av stationsområdet? Efter diskussioner fram och tillbaka föreslog en
spelare att vi borde gå tillbaka till platsen och börja med att undersöka vilka regler som
fanns där, till exempel i form av skyltar.
Tillbaka på stationen började spelarna att undersöka vilka regler som fanns, både de
outtalade och de uttalade. Vad stod det på skyltarna? Förbud och varningar fanns det
gott om; inte röka, se upp för tåg och beträd ej spåret.
Vilka var det outtalade reglerna? Hur sitter vi på en bänk? Hur väntar vi i vänthallen?
Det fanns egentligen inga tydliga regler men alla verkade göra likadant. En spelare påpekade fnissigt att de som kom med tåget måste undra vad vi gjorde på stationen. Då föreslog en annan spelare att vi kanske var där för att hälsa någon välkommen. Idén föddes
att vi tillsammans skulle hälsa tågpasssagerare välkomna till Karlshamn. När tåget kom
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En spelares fotografi av stationsområdet med tema ”Fyrkanter”.
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En spelares fotografi av stationsområdet med tema ”Grönt”.

En spelares fotografi av stationsområdet med tema ”Tuggummifläck”.
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En spelare bryter mot regeln ”Gå inte på spårområdet”.
in till stationen och passagerna klev av, stod vi på rad och ropade i en synkroniserad kör:
”Välkomna till Karlshamn”. Några passagerare tackade och log, andra såg förvirrade ut.
När spelarna reflekterade över hur det upplevdes att bryta mot ett förväntat beteende,
kontasterade vi att det kändes lättare i grupp. Sedan prövade vi att gå baklänges runt
perrongen och en av spelarna satte sig bredvid en främmande kvinna på en bänk. När
kvinnan hoppade på det anländande tåget hade de två blivit facebookvänner. Gruppen
började prata om alla skyltarna som fanns på stationen och började föreslå nya skyltar.
En spelare önskade sig en skylt där det skulle stå: ”Prata svenska med mig”.
På grund av att projektet kom igång så sent hade vi inte tid till att utveckla undersökandet för att koppla ihop den fysiska miljön med digitala uttryck, som 3D -printer,
drönare och sensorer.
I ett möte med Karlshamns kommun innan sommaren, framkom det att deras
förväntningar var att Play/ce Karlshamn skulle leverera ett digital verktyg för ungdomar att ta del av och som skulle kunna nås via deras hemsida. Detta var något som
inte hade kommunicerats från min, Pirjo och Cecilias sida vid planeringen. Ingången
till projektet var snarare att undersöka hur ett digitalt verktyg skulle kunna utvecklas
genom att utforska den fysiska staden på olika sätt och med olika teknologier. Det digitala verktyget skulle utvecklas i en senare fas eftersom det krävde mer tid och mer
finansiering. Detta missförstånd ledde till ett tråkigt avslut på projektet då jag upplevde att vi i Play/ce Karlshamn inte riktigt fångade kommunen och ungdomsrådets
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Spårområdet.
intresse för potentialen som syftet hade: att förstärka ungdomars inflytande, samt att
sätta Karlshamn på kartan som en innovativ kommun när det gäller att kombinera
spel och lek med stadsplanering. Men då Blekinge tekniska högskola hade fått finansiering från kommunen för att utveckla forskning, presenterade jag vad som hade gjorts i
Play/ce Karlshamn för mina två kollegor Jonas Svegland och Fredrik Gullbrandson. De
blev inspirerade av skyltarna och utvecklade en multianvändare AR-upplevelse16, som
fick namnet Skyltgenerator. Där kunde spelarna bygga upp en virtuell värld av skyltobjekt som de tillsammans kunde interagera med. Den virtuella världen fanns kvar på
platsen för nya eller tidigare spelare att uppleva, återuppleva eller förändra. Den första
spelaren skapade världen och placerade ut skyltar, för andra spelare att respondera på.

Sammanfattning
Förutsättningarna och utförandet av de tre spelen liknar varandra på så vis att de designades tillsammans med spelarna i ett öppet undersökande där spelarna kom med
förslag, ofta genom att pröva någonting. I Levelling playing fields var varje spelträff helt
öppen där spelarna ofta tog initiativ till vad de ville göra och där jag och Giuliana
16 Augmented Reality. Betyder att 3D grafiska moment blandas med verkliga miljöer genom
mobilskärmen.

följde med. I Ronneby leker bestämdes efter varje spelträff var vi skulle ses nästa tillfälle och vilken plats vi skulle undersöka. I Play/ce Karlshamn bestämde jag, Pirjo och
Cecilia utgångspunkten för varje möte, var vi skulle ses och vilka förutsättningar vi
skulle undersöka.
Varje spelträff följdes upp med reflektioner och utveckling av möjliga idéer. Jag som
forskande speldesigner tog ofta bilder eller spelade in film under spelmomenten och
försökte alltid sammanfatta spelträffarna med anteckningar så fort de var avslutade.
Hur spelarna närmade sig platsen skedde på olika i de tre spelen. I Levelling playing fields
var spelplanen bestämd från början, i Ronneby leker valdes olika spelplaner för varje
speltillfälle medan i Play/ce Karlshamn började vi tänka med olika spelplaner i staden
men landade på en.
Play/ce Karlshamn var det enda spelet som hade en tydlig uppdragsgivare där det
förväntades något resultat och spelet var det enda som genererade en digital artefakt.

Speldesignansats

Det tillvägagångssätt jag har valt för att designa de tre plats-specifika spelen har tydliga likheter och kopplingar till vilken forskningsmetodologi jag har valt. Det handlar i huvudsak om design och kunskapsprocesser som sker med ett öppet och rör(l)igt
förhållningssätt där frågor och metoder är i ständig tillblivelse. De speldesignmetoder
som har använts i det här arbetet är inte knutna till ett specifikt sätt att designa spel på.
Speldesignmetoderna har utvecklats ur ett prövande och experimenterande. Det har
handlat om att ta vad som finns till hands av vardagliga praktiker och föremål och pröva
dem i nya relationer för att se vad som uppstår.
I samtliga tre spel, Levelling playing fields, Ronneby leker och Play/ce Karlshamn, användes praktiker och föremål som till exempel: promenad, hoppa med hopprep, leka
med snöre, bollspel och stenar, mäta med måttstock, lysa med ficklampa, ställa frågor,
skrika, rita cirklar, omformulera meningar ur böcker, rita kartor, fotografera, göra collage, och skapa skyltar.
Speldesignandet har undersökt hur spelarna kan utvidga sitt rörelseutrymme på publika platser. Ett rörelseutrymme som utforskas med hjälp av det relationella, det vill
säga; hur spelarna kan skapa relationer med platser och dess materialiteter genom att
pröva och utforska handlingar. Speldesignmetoderna har fungerat som en inbjudan;
vad händer om vi går ut i en mörk park med en ficklampa eller vad händer om en spelare plockar fram ett rep?
Speldesignmetoderna har uppstått i relation med det syfte som de har utforskat. De
har inte fungerat som en manual för vad spelarna förväntas att göra eller hur de ska
designa spelandet utan speldesignsmetoderna har uppstått under tiden, i spelandet.
Speldesignmetoderna har det gemensamt att de inte har varit ute efter att svara på ett
problem. De har snarare utforskat och engagerat, till och med provocerat, den värld de är
situerade och därför framkallats i relation med det ändamål för vilket de verkar. Detta är
vad Celia Lury och Nina Wakeford (2014) kallar ”inventive methods”, (i min översättning
inventiva metoder). Det är metoder som uppstår i görandet av forskningen (”methods
in the making”, ibid). Detta liknar Laws förhållningssätt till metoder som både rör på sig
och skapar en röra. Metodgörandet har haft betydelse på flera plan menar jag, dels har
spelarna varit delaktiga i speldesignandet och påverkat vilken riktning det ska ta och dels
har de plats-specifika spelen designats ur en situering; en plats, en situation, en känsla
och en önskan som har kommit från spelarna i ett specifik tillfälle. Här har alltså tid, plats
och kontext varit betydelsefullt för hur speldesignmetoderna har blivit till och utvecklats.
Speldesignmetoderna som har uppstått i spelandet har inte varit neutrala utan fått
politisk innebörd (Law, 2004) genom att belysa vem som rör sig i de publika rummen
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och hur vardagliga platser kan upplevas främmande. Det har också blivit synligt hur de
publika rummen begränsas av sociala normer men också hur lek och spel ofta är undanskuffat till specifika platser som hemmet, leklandet eller utomhuslek- och idrottsplatser. Speldesignmetoderna har utforskat och engagerat genom att lekfullt röra upp
det som ska disciplineras, struktureras och organiseras, som till exempel; vilka regler
och begränsningar platser har, vad ett torg kan bjuda in till, hur böcker ska läsas och
hur främlingar ska bemötas. Speldesignmetoderna har också provocerat genom tänja
på gränser för hur vi kan ta plats i staden, till exempel med hjälp av att rita kritcirklar.
Alla tre spelen har skapat och skapats ur sina specifika speldesignmetoder.
Speldesignmetoderna har blivit en rad olika spelhandlingar som har skapats i relation till platser, föremål och ett vad händer om. Speldesignprocessen i de tre spelen
Levelling playing fields, Ronneby leker och Play/ce Karlshamn har det gemensamt att
de kännetecknas av öppna, och rör(l)iga processer i ett ickelinjärt prövande och utforskande. Det har inte funnits tydligt definierade mål eller fasta riktlinjer i form av
detta ska det bli. Det har börjat med en idé som har vuxit fram i takt med handlingar
som tagit form under vägens gång. Vissa möten/relationer har skapat en länk medan
andra möten/relationer inte har gett någonting alls. Det har uppstått frågor, idéer, förslag men också förvirring, tvivel och frustration. Det rör(l)iga och det okända är inte
lätt att handskas med och för vissa spelare har det varit mindre lätt att skapa engagemang och lekfullhet. Detta blev tydligt i det sista spelet, Play/ce Karlshamn, då arbetet
med de unga kvinnorna visade att det fanns så mycket annat att konkurrera med som
idrott, kompisar och skolarbete. Vad händer om har för mig vid några tillfällen gått ifrån
att vara en möjligheternas fråga för att designa plats-specifika spel, för att istället bli en
fråga som skapat tvivlet att ingenting kommer att bli någonting av denna rör(l)iga process. Det att designa tillsammans med andra är att skapa en röra eftersom jag bjuder in
flera idéer och viljor, där olika sätt att göra praktiker skapar fler sätt att designa spel på.
Så varför överhuvudtaget utsätta sig för en öppen och osäker speldesignprocess?
De speldesignmetoder jag har använt mig av har engagerat sig med världens röra,
komplexitet och det oväntade, istället för att ordna och organisera speldesignprocessen. En del av det röriga har handlat om att arbeta med språkförbistringar, i en annan
kultur som dessutom befinner sig under ockupation, med människor som har svåra
erfarenheter av flykt, till att hitta tid för att träffas och att få engagerade spelare. På så
vis har mitt arbete blivit en pågående process där omedelbara effekter inte har varit det
jag sökt utan istället designat med det som skaver för att skapa intressanta mönster där
något oväntat kan uppstå (Haraway, 2016). Det som skaver handlar om att öppna upp
för tillåtelse att pröva fram ett plats-specifikt spel utan krav på att det ska bli en ekonomisk succé eller ett globalt engagemang. Mitt arbete har lyft fram de små, tillsynes obetydliga rörelser och föremål där en måttstock och ett rep har skapat lekfullhet. Det som
skaver är vardagen som gör sig verklig i varje stund och det liv som kontinuerligt pågår.
Lekandet och spelandet har, som jag ser det, skapat möjligheter att göra vardagen spelbar för en stund, innan spelarna plötsligt skingras för att gå hem och ta itu med rutiner
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och måsten. Stanna med det som skaver har handlat om att stå mitt i speldesignandet
utan att förlora sig i eskapism och fantasi, stå i mörker, i regn, i snö, ibland med huvudvärk och se möjligheterna att börja med det som finns, utan att veta hur det ska bli.
Speldesignmetoderna har blivit till och samtidigt skapat den värld som de verkar
i (Law & Urry, 2004). Närbilder av olika former och färgteman på en tågstation läggs
samman till ett collage och omformulerar platsen. Om spelarna går ut i en mörk park
med en ficklampa kan ljuset skapa en värld av upplyst mörker men ficklampan kan
också genom att inte användas, skapa en värld där mörkret omsluter en högsta önskan.
Föremål som speldesignmetoder har det gemensamt att de är varierande (multifarious)
i sitt användningsområde när spelarna experimenterar med dem (Marres, 2014). En
bok kan användas till att läsa i men den kan också vara del av en ny berättelse som tar
form, eller den kan vara ett gömställe för meddelanden. Detta experimenterandet är
en central del i utvecklandet av den plats-specifika speldesignen för det här arbetet. Jag
menar att de föremål som har använts som speldesignmetoder inte har fångat in och
definierat hur spelen designas utan istället inspirerat spelarna till vad som skulle kunna
bli (Boehner, Gaver, & Boucher, 2014). En måttstock mäter upp en möjlig inbjudan till
stadens invånare, en karta blir en berättelse om minnen, känslor och erfarenheter, en
tvättlina blir ett hopprep och ett garn från en stickning blir snörleken och en krita ritar
ut önskningar. ”An inventive method addresses a specific problem, and is adapted in use
in relation to that specificity; its use may be repeated, but the method is always oriented
to making a difference” (Lury & Wakeford, 2014, s. 11).
Detta att förhålla sig klarsynt till sitt arbete menar Law (2006) hindrar oss forskare
att se metod för vad det skulle kunna bli och föreställa sig metod på ett mer fantasifullt
sätt. I mitt arbete har metoder för speldesignen skapats i relationen mellan olika spelare,
praktiker, föremål och platser men även önskningar, erfarenheter, kunskap och minnen.
Det har inte handlat om att kontrollera speldesignprocessen till att bli något redan bestämt utan att öppet undersöka vad händer om. En enkel premiss som vecklade ut en rad
olika handlingar, frågor men också förslag. Jag vill påstå att det blir en speldesignprocess
där den förkroppsligade kunskapen som har utvecklats genom privata känslor och praktiska erfarenheter får ta större plats och därför kan konfrontera spelarna till att undersöka det som de inte visste någonting om när de började (Law, 2004; Law & Mol, 2003;
Lury & Wakeford, 2014). De speldesignmetoder som har skapat de tre spelen har inte
utvecklat eller bekräftat det vi som spelare redan visste när vi började spela, utan snarare möjliggjort förändringar i det liv som är vardagligt, slentrianmässigt och pågående
(Lury & Wakeford, 2014).
Utan att från början veta hur de plats-specifika spelen skulle fungera och med en
öppen idé om vad de skulle göra har prövandet och experimenterandet tagit form med
hjälp av praktiker och föremål. Spelarna har använt sig av det som är bekant för att
skapa något obekant, en ny relation till en vardaglig praktik eller ett föremål skapas
och blir spel.

Att skapa plats

I de tre plats-specifika spelen som jag har designat är platsen central eftersom den utgör
spelplanen.
I Levelling playing fields var arenan en plats som hade en laddad betydelse där olika
lager av förtryck utspelade sig och där spelandet blev ett återtagande av platsen. I
Ronneby leker var platserna i staden okända men gjordes bekanta genom förkroppsligade spelhandlingar. I Play/ce Karlshamn utforskades stationsområdet för att undersöka
vad det var för en plats och hur den skulle kunna bli i framtiden.
I sin avhandling undersöker arkitekten Emma Nilsson (2010) mötet mellan arkitekturens materialitet och parkour17som kroppsligt uttryck. I hennes arbete blir stadens materialitet utgångspunkten för spelets regler som handlar om att ta sig upp och
över husfasader på lämpligaste sätt med hjälp av den fysiska kroppen. Hon närmar sig
Bogosts (2016) idé om hur spelplanen skapas när hon menar att ”arkitekturens rumsliga och materiella egenskaper sätter gränser men skapar också förutsättningar för hur
vi tar miljön i besittning” (Nilsson, 2010, s. 60). Människor praktiserar och upprättar
byggnader genom att röra sig i och omkring dem men byggnaderna upprättar samtidigt
människor genom att begränsa deras rörelser (Grosz, 2001). Vad Nilsson närmar sig är
en ömsesidig tillblivelse där spelplaner blir till i samma rörelse som spelarna utför. Det
urbana rummet som en existerande struktur, är trots allt inte en fixerad entitet. Det rör
sig och förändras beroende på hur det används och bestämmer samtidigt de sociala relationerna (ibid). Nilssson sätter fingret på hur platsers materialiteter inte bara påverkar men inspirerar spelarna till att hitta oväntade handlingar för att spela med platsen
som en medspelare. Detta är viktigt för mitt arbete för att förstå hur platser inte bara
expanderar utan snarare skapas.
Det är via de feministiska arkitekternas teorier och tankar om rum som jag kan
tydliggöra vilka rörelser det är som spelandet på de publika spelplanerna egentligen
skapar (Schalk, Kristiansson, & Mazé, 2017). Alla spel har ett gemensamt och viktigt
element nämligen spelhandlingarna. De feministiska arkitekterna tänker sig att rumslighet inte är statiskt utan i tillblivelse och som hela tiden produceras av förbindelser.
Dessa förbindelser kommer ur en social kontext som skapar ett skifte ifrån det centrala,
organiserade och transcendenta tänkandet kring arkitektur och rum med bilden av en
arkitekt som lutar sig över sin ritning för att utforma en plats på ett abstrakt plan, utan
att vara intresserad av levda erfarenheter. Hur människor tar plats och hur vi förändrar den är en feministisk kraft (Petrescu, 2007). Plats från ett feministiskt arkitektoniskt
17 En förkroppsligad lek med arkitektur.
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perspektiv plockar upp flera element som jag i den här avhandlingen berör, som rörlighet men också positionering och situering (ibid). Rumslighet är en praktik, något som
görs, blir till, uppstår och förändras, inte bara genom arkitekturens eller platsens material utan även med tankar, ideologier, värderingar och kroppar (ibid). Rumslighet blir
till genom situerade relationer och praktiker. Feministisk rumslig praktik handlar om
att (re)konstruera önskade framtider (Schalk, Kristiansson, & Mazé, 2017). Här tänker
jag att plats-specifika spel och spelbara städer har mycket att lära sig av och att utveckla
för att vidga begreppet plats och stad till att inkludera tillblivelse. Det publika rummet
skapas och omskapas eftersom det är en rumslighet som kan gå från tryggt till otryggt,
från reglerat till fritt, från betydelselöst till att bli samlingsplats för demonstrationer.
Helt enkelt ändra karaktär beroende på omständigheter som tid på dygnet, andra människors närvaro eller frånvaro, den fysiska planeringen eller tillgänglighet.
Genom att ställa frågor om hur platser görs istället för att lösa de eventuella problem
som en plats har, skapas en kritisk rumslig praktik menar arkitekten Jane Rendell (2006).
“Critical spatial practice, responds to these by involving creativity and social
critique, which occur in the form of “everyday activities and creative practices”
(Rendell, 2011, s. 24). Här skriver Rendell till det som är viktigt i mitt arbete, det vardagliga aktiviteterna och praktikerna, som till exempel att promenera, mäta, räkna, lysa,
rita och fråga. Även om vuxna inte leker och spelar varje dag så är det en aktivitet som
vuxna har gjort många gånger som barn, som vuxna fortfarande kanske gör tillsammans
med barn eller med husdjur. Plats-specifika spel har det gemensamt att de äger rum i
vardagen där spelarna stannar kvar i det pågående livet och därför har möjlighet att
engagera sig i något som berör dem i deras livssituation. I de tre plats-specifika spelen
skapades en kritisk rumslig praktik som handlade om att utforska platser utifrån sociala
konventioner, begräsningar men också möjligheter genom lekfulla interventioner och
praktiker. Vissa av dessa praktiker och platser blev utgångspunkter för det som sedan
blev Levelling playing fields, Ronneby leker och Play/ce Karlshamn.
Jag kommer nu att beskriva de specifika spelmoment från de tre spelen där spelarna
skapade rumsliga praktiker som en del av speldesignen och därmed skapade en kritisk
spelpraktik som ställer frågor om hur platser görs, för vilka praktiker och för vem.

Spelmoment: kartlägga
Vanligtvis används kartor för att läsa av en plats och orientera sig men när en ritar
sin egen karta blir det inte bara en grafisk representation av den rumsliga förståelsen (Harley & Woodward, 1987, s. xvi) utan även en känslomässig kartläggning. Vid
första tillfället av Play/ce Karlshamn, samlades spelarna för att rita en egen karta över
Karlshamn. Spelarna ritade fram de strukturer som annars är mer eller mindre osynliga. Det handlade om privilegier, var de bor, var de går i skolan och var de tillbringar
sin fritid. Kartan synliggjorde samtidigt det som är marginaliserat som andra socioekonomiska bostadsområden (Awan, 2017). Kartan blev mer en process av berättelser än
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en konkret bild (ibid) med dess tilltrasslade linjer och platser som förhöll sig ologiskt
med varandra. Att rita sin egen karta är att skapa en situering i världen genom att ge
personliga platser en signifikant betydelse, snarare än att rita upp platser som handlar
om makt, kulturarv eller status. Kartritandet lyfter fram känslor och visar på kroppens
rörelser i stadsrummet. Genom att rita sin egen karta omdefinieras de koder och konventioner som västerländska kartor representerar. Kartritandet blir ett upptecknande
av levda erfarenheter och att följa sina egna fotspår. Istället för att kartan blev en grafisk
representation som skulle underlätta den spatiala förståelsen av platser, dess ting eller
tillstånd (Harley & Woodward, 1987 i Turnbull, 2002) blev kartan över Karlshamn en
kritisk praktik för kunskapandet om platser (Novak & Fowin, 1984 i Allen, 2015) som
utgick från de levda erfarenheterna. Spelarna kartlade det osedda, det som inte representerades i staden med hjälp av berättelser om olika gängbildningar, om promenader
med hunden, om känslan av havet, minnen och drömmar om framtiden. Genom att
bli kartograf förändras uppfattningen av platser ur ett kulturellt, konventionellt och
ideologiskt perspektiv (Allen, 2015). Att rita egna kartor är ett sätt att omdefiniera de
konventioner som styr ett sätt att se på världen. Du följer inte bara världen som någon
annan har ritat upp utan du skapar den själv. Kartritandet blev en gemensam undersökning av platser genom att skapa dem utifrån andra parametrar än att representera den fysiska verkligheten genom ett neutralt och vetenskapligt sätt (Massey, 2005;
Turnbull, 2002).
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Kartan som artefakt är alltid politisk och ska läsas som så (Awan, 2017). Den är
också partisk och relaterar till någonting specifikt. En karta är inte neutral. Genom att
konstruera sitt utrymme, sina stråk, sina platser så uteslöts också det som inte ansågs
vara viktigt för spelarna som till exempel; torget, kyrkan, banken, och stadshuset. Till
och med högskolan uteslöts trots att det var där vi satt och ritade kartan. Men polishuset kom med som en position. Det som framträdde var de unga kvinnornas platser
där de hittade meningsfullhet eller där de tillbringade sin tid så som; skolan, hemmet,
Esters café, biblioteket och sjöscouterna. Händer som ritade och tankar som uttrycktes
möttes här i form av nya kartografiska bilder som skapade konkreta berättelser om vardagslivet i staden. Kartan var inte längre en artefakt att läsa av utan blev en praktik för
att prata om det som var, hade varit och om framtiden. ”När jag skaffar familj kan jag
tänka mig att flytta hit igen”.
Kartritandet är en visualisering men också en förståelse och en berättelse om den
fysiska omgivningen, det sociala och det politiska livet (Allen, 2015).
Efter den första spelträffen, i Ronneby leker, ritade alla spelarna sin egen karta över
promenaden i den gamla stadsdelen. Varje spelare beskrev vad som hade varit betydelsefullt eller intressant under vägen. Till skillnad från Play/ce Karlshamn gick spelarna
ut i staden först för att upptäcka den med kroppen, innan de ritade kartor utifrån upplevelserna. På samma sätt som i Play/ce Karlshamn var det specifika platser, upplevelser
och erfarenheter som stod i fokus när kartan ritades, även om spelarna i Ronneby leker
inte hade minnen och specifika berättelser om platserna. Särskilt en karta beskrev hela
promenaden från början till slut. Spelaren återgav utförligt alla platser spelarna stannade på och hur de rörde oss över kullerstenar, spanade efter krokodiler i ån och hur
de gick nerför branta backen som pingviner. Hennes karta var inte ritad i ett ovanifrån
perspektiv utan från sidan i form av bildsekvenser, där situationer och upplevelser framträdde som personligt ritade bilder snarare än grafiska representationer. Hon berättade
vad spelarna hade gjort på de olika platserna och hur nöjd hon var över att äntligen få
veta var vattenfallet låg, det som hon alltid såg när hon var och handlade på ICA. Det
som framträdde i det här kartan var hur den här spelaren fick med hela förloppet om
vad spelarna hade sett, gjort och pratat om men också hur de hade rört sig med kropparna; promenerat uppför trappor, dansandes fram på gatan och vaggandes nerför backen
som pingviner. Kartritandet blev en kritisk och reflekterande aktivitet (Allen, 2015) som
framkallade berättelser och handlingar som tog sig uttryck på de olika platserna.
Jag vill påstå i likhet med Haraway (1988), att det är omöjligt att omskapa världen om
vi inte befinner oss på plats och utgår från erfarenheter och från det liv som pågår. Jag
ser kartritandet som en kritisk spatial praktik av en spelplan men där det rumsliga inte
är utvecklat utan blir snarare som en inbjudan till spelarna att föreställa sig potentialen
att ta plats. Detta platskapande sker om kartan itereras, ritas om på nytt med hjälp av
kroppens hela kapacitet. Med det sagt kommer jag nu att beskriva hur spelarna använde promenerandet som en spatial praktik.
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Spelmoment: promenera
I mitt arbete har promenerandet haft olika syften och fått olika betydelser. På
arenan i Levelling playing fields blev promenerandet huvudelementet för stafetten.
Promenerandet var viktigt för spelarna som en social praktik, vilket öppnade upp för
dialog där förkroppsligad kunskap, erfarenheter och minnen mellan spelarna kunde
delas (Neill & Hubbard, 2010). Den sociala aspekten mellan spelarna var viktig och att
kunna vara social i rörelse förstärkte dessutom både den psykiska och fysiska hälsan.
Det är vad feminister länge har argumenterat för; att kroppars kapacitet att tänka och
handla påverkas av omgivningen i vilken de rör sig eller är förhindrade att röra sig
i (Puar, 2009). Promenerandet i stafetten kan ses som en förstärkning av spelarnas
önskan att skapa utrymme för sina egna behov.
I Ronneby leker blev promenerandet en inzoomning av den karta där spelarna hade
färgkodat cirklar för olika platser i staden. När spelarna sedan promenerade till platserna blev promenaden en inzoomning av kartan som gav närbilder och detaljer av
omgivningen att upptäcka och erfara med kroppen (O’Rourke, 2013). Promenera är att
erfara kroppens rörelse, hur det känns att gå på olika underlag, mellan olika husfasader
eller i öppna terränger, i mörker eller ljus. Det är också att få kunskap om hur platser
hänger ihop med varandra avståndsmässigt eller känslomässigt. En bit av promenaden
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kan kännas instängd tills att den öppnar upp sig rent fysiskt eller på grund av ljus eller
bebyggelse. Denna förkroppsligade erfarenhet skapar plats med hjälp av kroppens rörelser. Promenerandet som metod har använts av såväl konstnärer som speldesigners
som arbetar med staden (Flanagan, 2009; Nicklin, 2013; Pennington, 2017) , inom samhällsforskning (Bates & Rhys-Taylor, 2017) och etnografi (Ingold, 2007). Som aktivitet är promenerandet högst vardagligt men som rumslig praktik handlar den inte om
att transportera sig från punkt a till b utan att med kroppen röra och bli berörd för att
skapa relationer med nya platser (Bates & Rhys-Taylor, 2017). För att få förståelse av det
vardagliga livet som ibland pågår obemärkt måste spelarna bli en del av det, erfara och
engageras med vardagen. Detta görs med promenaden där kroppens närvaro lägger
märke till saker och kan stanna upp och känna in ett ögonblick eller för att studera någonting närmare.
Promenerandet i Ronneby leker skapade sammanhang mellan olika platser och synliggjorde vilka vardagliga aktiviteter som förekom på platserna (Bates & Rhys-Taylor,
2017). I den mörka parken joggade människor, på torget sneddade människor över
utan att stanna upp och på biblioteket satt människor hukade över böcker. Stephanie
Springgay och Sarah E. Truman (2018) använder promenaden för att bedriva en forskning som är situerad, relationell och materiell. De ser promenerandet som ett deltagande mellan människor och ickemänniskor som skapar förbindelser mellan kroppar,
omgivningen och hur platser påverkar kroppen sensoriskt. Dessa förbindelser har i mitt
arbete fungerat som en kritisk rumslig praktik, där spelarnas kroppar sensoriskt har utforskat platsers begräsningar och skapat möjligheter för olika sätt att röra sig på, genom
olika spelfenomen. Genom att spela med platsers olika materialiteter har promenerandet skapat rum för spelhandlingar. Spelarna passerade inte bara den nakna kvinnostatyn
i Ronneby leker utan gav henne ett namn, skrev ner det på ett papper och rullade in det
under hennes arm. Promenerandet knöt samman rumsligheter som annars kunde upplevas fragmenterade och osammanhängande. Den gamla delen av Ronneby låg precis
ovanför centrum, visserligen högt upp men ändå nära. Platser gick från att vara främmande eller obekväma till att bli välbekanta och möjliga att omskapa med hjälp av kroppens sinnen, genom att höra hur det låter på en plats eller hur vinden känns.
Promenerandet blev en kritisk spatial praktik när det synliggjorde hur platser används och av vilka men också genom att känna in hur platserna upplevdes, inte bara
som trygga eller otrygga utan även som meningslösa eller alltför statiska.

Spelmoment: bildmontering (collage)
I Play/ce Karlshamn tog den rumsliga praktiken formen av ett collage med de fotograferade närbilderna av stationsområdet i Karlshamn. Om vi inte i första hand tänker fotograferandet som en visuell praktik utan som en teknologi att uppmärksamma saker
som oftast inte fotograferas; nertrampade tuggummifläckar, skuggan av en skylt eller
en fyrkantig rostig ventil, öppnas fler sinnen upp. Oftast fokuserar bilder på saker som
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bidrar till att understödja en viss betydelse av världen (Marks, 2002). Betydelser av vad
som anses vackert, spännande eller vad som anses vara en bedrift eller lyx. Många av
de fotografier spelarna tog skulle kunna avfärdas som misstag. Fotograferandet av dessa
till synes betydelselösa föremål gav spelarna en blick som närmade sig det osynliga, det
försummade och med blicken rörde vid föremålen, dess former, färger och placeringar. En del bilder gav känslan av förvirring eftersom det avbildade abstraherades av sin
uppförstoring. Närbilderna skapade mönster mer än att beskriva detaljer eller föremål.
Dessa närbilder gjorde den optiska kunskapen opålitlig men öppnade istället upp för
det vi inte känner till om ett föremål (ibid); att tuggummifläckar kan se ut som djurspår,
spilld färg, eller lavar på en bergsknalle. Det var en omsorgsfull blick som framträdde, en blick som sökte kontakt och närhet med föremålen. Det var också i den blicken
som föremålen framträdde som medskapare till stationsområdet. Med hjälp av collaget,
bilder som pusslade ihop, skapades en plats spelarna inte visste fanns.
Denna rumsliga praktik att sätta samman detaljer synliggjorde vilka handlingar som
utfördes på stationsområdet där väntan var den dominerande men detaljerna öppnade också upp föreställningar om andra handlingar som inte var självklara. Närbilderna
i collaget blev ledtrådar till handlingar som skulle kunna vara möjliga. Dessa möjliga
handlingar letade spelarna upp i form av bilder från olika tidningar som de la till collaget. Dessa nya handlingar omskapade stationsområdet till att bli en plats där olika
lekar kunde äga rum, en plats för att umgås med katter, tvätta sig, odla och hålla möten.
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Bildcollaget öppnade upp potentialen för platsen och spelarna kunde föreställa sig stationsområdet som en inbjudan till olika former av aktiviteter. Det nya collaget med
handlingar visade hur platser är definierade och statiska när det gäller vad som är möjligt att ens tänka sig att kunna göra. Varför skulle det inte kunna vara möjligt att skapa
en flexibel mötesplats på stationen, egentligen idealt med tanke på alla människor som
kom med bussar och tåg? Collaget som rumslig kritisk spekulativ praktik visade på
hur sociala relationer skulle kunna organisera vardagliga aktiviteter som uppmuntrade
andra ideal och normer (Schalk et al., 2017) för stationsområdet.
Collaget förkroppsligades aldrig utan blev en rumslig praktik som skedde spekulativt
med hjälp av ett bildcollage men som bjöd in spelarna att återvända till stationsområdet
för att närmare undersöka dess regler och sociala normer.
Kartritandet, promenerandet och bildmonteringen menar jag är rumsliga praktiker
som skapar plats för möjligheter att röra sig och ta plats både med kroppen men också
genom att spekulera och aktivera andra möjliga praktiker för platser. Dessa tre rumsliga
praktiker öppnar upp förståelser för hur platsers görs med hjälp av specifika handlingar
och föreställningar. I mitt arbete har spelarna rekonstruerar de praktiker som finns närvarande i de olika publika rummen och öppnat upp för önskningar om hur framtidens
platser skulle kunna planeras och organiseras (ibid, 2017). De plats-specifika spel som
har designats i det här arbetet har inte som syfte att lösa problem i städer, utan snarare med hjälp av kroppen leka med uppfattningar om platser och dess materialiteter. I
mitt arbete skapar inte spelandet några fasta strukturer eller bestående förslag i form
av byggnader, föremål eller spelartefakter. Det menar jag i sig är en rumslig praktik där
spelarnas rörelser och handlingar är platsskapande. Ett platsskapande som är transformativt och i ständig tillblivelse.

Begränsningar och möjligheter
Som jag tidigare nämnt används begreppet magisk cirkel som den avskilda plats där det
råder särskilda spelregler. Det är spelreglerna som definierar och driver spelet framåt
och blir de ramar en speldesigner sätter inför designandet av spelet (Huizinga, 1938).
Spelregler kan vara tydliga för hur spelaren får eller inte får röra sig, till exempel i
Abstract tours där spelaren skulle rita en geometrisk figur på en karta och sedan följa
linjen så nära som möjligt i staden. Det som är speciellt med plats-specifika spel som
Montola, Stenros och Waern (2009) har påpekat är att spelreglerna går att omförhandla.
I Abstract tours var spelarna tvungna att gå ifrån den ritade linjen ifall de stötte på ett
huskomplex eller inhägnat område. Det kan ses som en ny utmaning eftersom en linje
som går att följa utan några hinder kan uppfattas som förutsägbart.
På samma sätt tänker jag på hur spelarna i Levelling playing fields, Ronneby leker och
Play/ce Karlshamn har lekt med rörelseutrymmet på platser där vissa förväntningar och
begränsingar råder. Människor är orienterade och involverade i ett kollektivt delande av
platser men detta gemensamma användandet är oftast i hög grad av privat karaktär eller
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konsumtion av olika slag (Koch & Latham, 2013, s. 14). På så sätt blir staden anpassad
efter vissa rörelser, beteenden och handlingar. Dessa mönster av rörelser och beteenden
är det som spelarna i mitt arbete har prövat att leka med för att utforska vilka handlingar som istället kan utföras och därmed störa och utmana mönstret.
Spelarna har lekt med vad som redan är för att med hjälp av vad händer om förflytta
det som är, till en ny möjligt handling som i sin tur leker med de begränsningar spelarna
möter. Det blir ett slags designande av spelregler som hela tiden omförhandlas. För att
förstå hur dessa begränsningar skapas och hur de är möjliga att omförhandlas, vänder
jag mig till Bruno Latour (1990), filosof och forskare inom STS fältet. Latour i likhet med
Law forskar med den vetenskapliga praktik som visar på världens motsägelsefullhet.
Världens materialiteter som till exempel föremål, får betydelse för hur vi människor
handlar och är sociala och det finns inte ett sätt som alltid är stabilt och fungerar, oavsett omständigheter, menar Latour (1990). Materialiteters betydelse är något som jag
kommer att utveckla lite senare i avhandlingen med hjälp av Karen Barad, men här ska
jag nu genom en av Latours (ibid, s. 140) berättelse, nämligen den om hotelldirektören,
undersöka hur begränsningar i form av sociala normer och förväntningar omförhandlas och prövas i den speldesign som jag utvecklar.
Hotelldirektören har tröttnat på att hotellgästerna inte lämnar tillbaka sin nyckel när
de lämnar hotellet. Därför upprättar hotelldirektören, vad Latour kallar ett program, för
hur gästerna ska börja lämna tillbaka sina nycklar. Det första steget är att hotelldirektören ber gästerna lämna in sin nyckel när de checkar in på hotellet. Eftersom endast
få gäster kommer ihåg, sätter hen upp en skylt som ska vara synlig på receptionsdisken.
När ett stort antal av gästerna fortfarande får med sig hotellnyckeln när de lämnar hotellet, beslutar sig hotelldirektören för att sätta fast en metalltyngd på nyckeln, stor nog
att den blir för otymplig att ta med sig i fickan. Denna åtgärd minskar antalet medtagna nycklar drastiskt.
Detta program blir nu blir vad Latour kallar stabilt och en ordning har upprättats.
Eftersom Latour ser föremål som aktörer som påverkar programmet, skulle det genast
bli opålitligt om klumpen som sitter fast på nyckeln skulle råka lossna och hotellgästen
låter nyckeln slinka ner i fickan, istället för att lämna nyckeln i receptionen. Stabiliteten
är beroende av att alla aktörer; hotellpersonal, skylt, nyckelklump samt gäster håller
ihop relationerna sinsemellan varandra så att programmet följs.
Vad Latour också menar är att endast den starka viljan hotelldirektören har för att
nycklarna ska återlämnas, inte räcker för att hen ska kunna förutse nyckelns återlämnande. Det är hur hotellgästerna lyckas svara på viljan som visar hur programmet lyckas.
De stabila relationerna i programmet ses som en maktfaktor eftersom när något blir instabilt eller skiftar skapas en förhandlingsbar situation där en dominans i form av kontroll är svårare att utöva.
Latours nyckelprogram belyser hur plats-specifika spelregler i mitt arbete inte bara
är förhandlingsbara utan även hur de blir till när spelarna prövar den ordning, i form av
överenskomma normer och beteenden, som utförs enligt förväntan på publika platser.
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Det Latours program synliggör är att dessa överenskomna regler för beteenden skapas
med hjälp av en intention och materialiteters relationer. Att gå baklänges på en tågperrong visar hur det som nyss fungerade stabilt, att tågresenärerna står och väntar på perrongen och går framlänges, blir instabilt eftersom spelarna inte svarar på programmet
som förväntas. Spelarna håller inte ihop de existerande relationerna som råder utan
bryter upp ordningen med hjälp av en annan förkroppsligad handling. Därmed skapas
en ny relation mellan materialiteterna väntande resenärers kroppar och tågperrong. Ju
tydligare regler det finns, det vill säga ju stabilare programmet är, desto tydligare blir
det som avviker från ordningen.

Från speldesign till feministisk
teknovetenskaplig spelandedesign

Från kroppar till spelandekroppar
När jag började läsa den feministiska filosofen och teoretikern Rosi Braidotti (2011a) blev
jag inspirerad av att tänka spel som en nomadisk process. Det vill säga hur spel skulle
kunna uppmuntra och undersöka det rörliga. Braidotti utgår från filosoferna Deleuzes
och Guattaris (2013) nomad. Där de arbetar med nomaden som ska frigöra tankarna
från fasta synpunkter och dogmatiska tankeperspektiv, placerar Braidotti nomaden i
(hela) kroppen för att knyta den närmare handlingarna. Där Braidottis nomad slår ifrån
sig den fysiska rörelsen som handlar om att resa från en plats till en annan, uppstår
istället en rörelse som vill slå omkull de sociala eller kulturella konventioner, för att istället skapa nya former för politiska subjekt (Braidotti, 2011a). Att slå sönder konventioner
är ingenting som görs i en handvändning men spelhandlingar kan ses som ett prövande
av hur spelarnas kroppar kan ta plats genom att experimentera med engagemang med
publika platser. Kroppen är inte fixerad av kulturella koder utan är en omvandlande
kraft som också förändras av sin omgivning och likaså påverkar den (Braidotti, 2011b).
Ett exempel är spelarna som i Levelling playing fields prövade arenan som en plats för
rörelsefrihet och längtan, trots motståndet från män i lägret.
Spelandet blev en politisk handling i den kontext som stafetten utspelade sig i.
Som jag läser Braidotti (2011a; Ponzanesi, 2002) är den nomadiska kroppens styrka
dess potential att göra motstånd mot de konventioner och strukturer som finns i ett
samhälle. Detta motstånd var i början av mitt arbete väldigt inspirerande att tänka med
och jag ställde mig frågor om vilken betydelse ett förkroppsligat motstånd har för det
plats-specifika spelandet i mitt arbete. Exempel på motstånd kan vara fysiska demonstrationer där mänskliga kroppar har satt städer ur spel i protest mot klimatförändringarna.
Det kan vara det lekfulla motstånd som flashmobs, där en stor samling spelare mitt i stadsrummet plötsligt utför samma rörelse. Det är inte bakom en skärm utan med den fysiska
kroppen som motståndet kan ta sig olika uttryck och skapa olika motståndshandlingar.
Skillnaden i mitt arbete är att spelarnas kroppar snarare har prövat förslag på alternativa handlingar eller sätt att röra sig på som inte följer konventioner, sociala normer
och föreställningar på publika platser.
I min mening blir spelarna nomadiska eftersom de med lekfulla handlingar prövar
att omvandla strukturer i samhället. Spelaren motsätter sig de fixerade tankesätt och beteenden som gör att människor agerar och reagerar på liknande sätt. Spelarna rör sina
kroppar på olika sätt för att förskjuta sociala normer och rubba ordningen av det publika rummet. Denna rörlighet blir i mitt arbete nomadisk.
Det nomadiska är en förkroppsligad kunskap och erfarenhet som synliggör värderingar i ett samhälle (Braidotti, 2011b). I Ronneby leker blev det synligt att de flesta
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manliga statyer är påklädda medan de flesta kvinnliga är nakna. I Levelling playing fields
framträdde värderingarna om att kvinnor inte skulle vistas på vissa ställen och inte röra
kroppen i för yviga rörelser. I Play/ce Karlshamn visade det sig att unga människor inte
är med och planerar de framtida städer som de potentiellt själva ska bo i.
De förkroppsligade kunskaperna och erfarenheterna visade också på föreställningar
om hur platser förväntas användas eller inte genom att lekfullt pröva dem. Det visade
också att vissa publika platser har tydliga strukturer för hur de används eller inte; ett
stadstorg, en idrottsarena eller ett bibliotek. På dessa platser ingår specifika beteenden
och handlingar.
Det politiska i min nomadiska kropp handlar om att lekfulla kroppar tar plats och
gör motstånd mot det som görs orörligt och istället försöker hitta andra former för att
röra sig och vara på i det publika. En nomadisk kropp leker med det monotona och det
slentrianmässiga genom att göra annorlunda än det förväntade. Det politiska handlar
också om att skapa andra tillåtande rum att bli till i och synliggöra transformationer
och möjligheter som tar sig ut på gator och torg för att skapa förkroppsligade relationer
till staden och dess ibland kännbara anonymitet.
Genom den nomadiska kroppen har jag fått syn på kroppars komplexitet eftersom
de är rörliga i sin handlingspotential. Den nomadiska kroppen har visat mig vägen för
potentialen hos spelarnas kroppar att uttrycka sig lekfullt och röra sig mellan olika
handlingar och uttryck för att pröva ett engagemang för en plats. Det kan röra sig om
att göra annorlunda än vad som är brukligt eller invant. En nomadisk kropp har visat
mig att spelarens kropp kan skapa motstånd genom att spela med de sociala normer
som finns i de rum där kropparna befinner sig eller tvingas vara. På samma sätt som
parkour både trotsar och leker med den fasta byggnationen tar spelarens kropp spjärn
mot de begränsningar, i form av till exempel konventioner och sociala regler, som finns
i omgivningen. Detta motstånd kan också ta sig uttryck på olika sätt, med stora högljudda rörelser, eller små lekfulla experiment. Det är också mellan dessa två ytterligheter en
nomadisk kropp fritt kan röra sig mellan, utan att tappa fotfästet. En nomadisk kropp
definierar inte rörelse utan är rörelse.
Hur det rörliga skapar en spelares kropp görs tydligare när jag bjuder in Ann-Marie
Mol (2002) och hennes arbete med den multipla kroppen. Med hjälp av den multipla
kroppen börjar den nomadiska kroppen att röra sig på flera sätt. Mols beskrivning av
hur multipla, det vill säga hur flera kroppar görs, framträder i en studie av kärlsjukdom på ett sjukhus. Där utgår hon ifrån hur sjukdomen görs med hjälp av flera experter, rum och föremål; i väntrummet anmäler patienten sin närvaro och svarar på
ett frågeformulär från en sjuksköterska, i undersökningsrummet berättar patienten
om sina besvär genom att svara på läkarens frågor och i laboratoriet förväntas patienten vara tyst och lämna över sin kropp till tekniken. I sitt arbete är Mol noga med att
betona att det inte handlar om att en kropp skapar andra kroppar. Det som händer är
att kroppar görs i plural, görs på nytt i olika relationer med hjälp av olika praktiker,
rum och föremål.
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Mol vill bidra till att sätta större fokus på praktiken av hur kroppar görs snarare än den objektiva blicken på kroppens som oföränderlig. När spelarens kropp görs
med hjälp av spelhandlingar och platsers materialiteter blir den relationell. Spelarens
kropp skapar sig själv med hjälp av spelandet, det vill säga vad den gör, hur, var och
med vad. En spelares kropp som rör sig baklänges på en perrong blir för en stund en
baklängeskropp eftersom den påverkas av baklängesrörelsen som gör det svårt att se
marken och veta var fötterna hamnar. Baklängeskroppen skapas också av att det finns
kroppar som rör sig framlänges. En kropp som håller i en tvättlina, vevar med linan
samtidigt som kroppen hoppar över, blir en hopprepskropp. Det är de enskilda aktörerna tillsammans som skapar den förkroppsligad erfarenhet (Nilsson, 2010) av en
hopprepskropp.
Spelandet som praktik gör spelarnas kroppar till flera med hjälp av olika handlingar, föremål och platser, där kropparna är situerade i det specifika spelandet. Det är här
det händer någonting väsentligt med spelarnas kroppar. Praktiken spelandet är det som
länkar samman spelarens kropp till att bli flera. Spelarnas kroppar blir spelandekroppar.
Spelandekroppen är en aktiv kropp som skapas med hjälp av olika spelhandlingar, det
vill säga spelandet, och inte en kropp som spelaren har. Spelandekroppen är en kropp
som samtidigt gör och görs i ett specifikt spelandemoment.
Spelandekroppen är en viktig transformation för mitt arbete eftersom det visar
att spelandet är pågående och görs med hjälp av relationer. Spel, spelandet, spelarnas
kroppar och spelplatsen påverkar och gör varandra. När spelandekropparna inte spelar
upphör de och blir till exempel en sitta och prata kropp. En spelandekropp med betoning
på görandet, visar betydelsen av handlingar men också att det är pågående, i tillblivelse.
Spelandekroppen är inte rörlig som den nomadiska utan gör sig rörlig i relation med
spelhandlingar och spelplats.
Med spelandekroppen börjar ytterligare ett mönster träs fram. I Mols studie görs
kroppar flera av praktiker, rum och föremål men även av andra personers yrkeskunnande som sjuksköterskor, läkare och kirurger. Deras specifika expertis är med och gör
(sjuka) kroppar. I mitt arbete saknas experten i form av en speldesigner som stakar ut
spelregler, mål och spelhandlingar för spelarna att följa. Det finns alltså ingen hotelldirektör som skapar ett program, som hos Latour. Istället är det spelandekropparna
själva som programmerar spelandet. De är de själva som bestämmer, i relation med
platsens möjligheter och begräsningar, vad som blir betydelsefullt att göra och vilka
begränsningar som de vill leka med. Spelandet innefattar alltså två praktiker; spelande och designande.
Spelandekropparna skapar fler handlingsmöjligheter eftersom de också blir speldesigners.
Spelandekroppen används fortsättningsvis när den är i spelandet och spelaren används
när jag beskriver personen.
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Från spelandekroppar till spelandedesign –
en intra-aktiv tillblivelse
Spelandekropparna blir den tråd som leder mig till hur speldesign som praktik blir till
genom de materialiteter och platser som möts i spelandet. Spelandekropparna är samtidigt speldesigners, de både spelar och designar spelandet. För att förstå denna tillblivelse vänder jag mig till den teoretiska fysikern och tillika feministiska teknovetaren,
Karen Barad (2007), och hennes onto-epistemologiska position som hon kallar för
agentiell realism. Barad beskriver onto-espistemologi som: ”Practices of knowing and
being are not isolable; they are mutually implicated” (Barad, 2007, s. 185). Eftersom Barad
utgår från kvantfysiken kan hennes resonemang ibland te sig alltför abstrakt för mig.
Därför har jag, för min förståelse av hur agentiell realism med fokus på intra-aktion kan
användas i praktiken, bjudit in pedagogikprofessor Hillevi Lenz Taguchi (2012). Hon undersöker en intra-aktiv pedagogik och har översatt Barads begrepp till svenska, vilka är
de som jag också använder mig av. Barads (2003, 2007) onto-epistomologiska position
motsätter sig språkets makt som skapare av hur världen representeras eftersom den reducerar materialiteter till en passiv yta. Denna ståndpunkt finns i såväl Latours som i Mols
arbete; hos Latour påverkar, alla aktörer det nätverk han kallar program och hos Mol blir
kropparna flera med hjälp av rumslighet, praktiker och olika föremål.
För mitt arbete blir Barad betydelsefull eftersom hon orienterar mig mot hur materialiteter som spelarna omges av inte bara finns där som passiva utan som aktiveras
tillsammans med spelandekropparna. Materialiteterna är medskapare eftersom spelandekropparna responderar på dem med förväntningar och handlingar. Detta sker genom vad
Barad kallar intra-aktion. Vanligtvis används begreppet interaktion vilket förutsätter att det
finns separata och individuella agenser (handlingsmöjligheter) som interagerar oberoende av varandra. Intra-aktion däremot uppstår ur relationer, där alla aktörer som ingår i en
relation förändrar och påverkar varandra genom ett ömsesidigt intrasslande (ibid). Detta
illustreras med den hoppande hopprepskroppen på arenan i Al-Arroub som jag nämnde
ovan. Spelhandlingen skapades med hjälp av flera aktörer; tvättlinan, arenans utrymme och
dess släta bana, händer som höll linan och benen som hoppade över den. Materialet i tvättlinan möjliggjorde hopprepshoppandet tillsammans med det plana utrymmet. Tvättlinan
svarade an på spelarens rörelse med den snärt som gjorde att hoppandet blev genomförbart. Ett garnnystan i en snårig skog hade förmodligen lett till en helt annan spelhandling.
En spelhandling blir till i mötet med världens materialiteter. Eftersom det inte finns givna
regler att följa blir spelandet en praktik som prövar vad som är möjligt genom att leka med
olika responser som skapas, eller uteblir, tillsammans med materialiteter.
Detta menar jag är ett spelande och samtidigt ett speldesignande. Detta samhandlande
(Lenz Taguchi, 2012) betyder att relationerna mellan spelande och designande är i ständig rörelse och tar sig olika uttryck beroende på vilka aktörer som samverkar på vilka
platser. Spelandet och designandet som uppstår i intra-aktionen förvandlas av specifika
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handlingar och responser. Samhandlingen mellan spelandet och designandet förändrar
möjligheterna för materialiteters betydelser och hur de kan omskapa spelarnas handlingar. Spelandet som sker i tillblivelsen blir en aktiv förvandlingsprocess där det samtidigt sker speldesign, det vill säga en spelandedesign. Här gör jag alltså en förflyttning
från spelandet till spelandedesign genom spelandekroppen. Spelandekroppen utforskar
mötet mellan spelandet och speldesignandet för att kunna följa med de förändringar
som uppstår. Genom det pågående spelandet blir även designandet som praktik synligt.
Genom spelandet skapas samtidigt de spelhandlingar som spelas.
På samma sätt som onto-epistemologi beskriver omöjligheten att separerar att veta
och att vara för att istället fläta samman ett kunskapande i tillblivelse, menar jag att
spelandet i mitt arbete inte kan separeras från att speldesigna. Spelandedesignen är
en materiell praktik och blir betydelsefull genom spelandekroppen. Spelandekroppen
riktar samtidigt uppmärksamhet mot speldesignern som jag menar alltid är i relation med spelandet eftersom det är spelandet som designas. Här återvänder jag till
DiSalvos (2019) tankar kring design med vilka jag har tagit sats ifrån för att utveckla
plats-specifik spelandedesign.
Spelandedesignen blir i mitt arbete en dynamisk intra-aktion med omgivningens
materialiteter som undersöker hur begränsningar görs och vilka möjligheter som uppstår, genom att spelandekroppar prövar handlingar och lekfulla interventioner på publika platser. Detta förhållningssätt är detsamma som DiSalvo (2019) har när han menar
att design är en process med förutsättningar att upptäcka och experimentera med de relationer som finns. Genom att fläta samman spelandet och speldesignandet till en tråd
som gör flera saker tillsammans, skapas ett beroende mellan de båda. Praktikerna intra-agerar med varandra och med materialiteter. Jag ska beskriva hur det låter sig göras.
De åtta spelregler som blev till i Ronneby leker designades fram i spelandet och formulerades som spelregler efteråt. När jag, Pirjo, Lobna och Rana bjöd in andra spelare
(från ABF gruppen) att spela spelreglerna var de omförhandlingsbara och inte fast programmerade. Det blev tydligt i spelregeln Lysa där en spelare skrek ut sin högsta önskan
i den mörka parken. Från att vara en spelandekropp som spelade med mörkrets materialitet blev spelaren samtidigt en speldesigner som skapade ett spelande genom att skrika.
En spelandedesign som öppnar upp för spelandekroppens responser med omgivningen och därmed påverkar det som kan hända härnäst, kan förflytta förväntningar
till att bli oväntade handlingar.
”Particular possibilities for (intra-)acting exist at every moment, and these changing
possibilities entail an ethical obligation to intra-act responsibly in the world’s becoming to contest and rework what matters and what is excluded from mattering.”
(Barad, 2007, s. 178)
Med Barad uppstår innebörden av spelandedesign för spelbara städer som ett ömsesidigt ansvar. Ett ansvar som skapar relationer med publika platser och på så vis öppnar
upp för materialiteters betydelse genom att svara an.
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Jag vill lyfta spelandedesign som en ”etik om att bli medveten om, intra-agera med och
göra rättvisa åt det som händer oss i varje ögonblick” (Lenz Taguchi, 2012, s. 92). Med det
sagt blir plats-specifik spelandedesign en möjlighet att skapa relationer med omgivningens materialiteter för att förflytta det invanda och förutsägbara till att beröra det okända.

Omsorgsfull spelandedesign
Maria Puig de la Bellacasas (2017) undersökande av omsorg (care) och beröring (touch)
i teknovetenskapliga sammanhang handlar om att inkludera och tänka med flera relationer än dem mellan människa och teknik. För mig är det en ståndpunkt att lyfta fram
omsorgspraktiker till att bli betydelsefullt för att undersöka plats-specifika spel som en
teknologi att skapa förkroppsligade relationer till vår omgivning, i en värld där spelteknik och speltekniska artefakter får mycket fokus och status. Genom omsorgsbegreppet
utmanar Puig de la Bellacasa de etablerade idéerna om vad omsorg och beröring kan
innebära och vilka nya betydelser de kan få för teknovetenskap.
För att vi människor ska kunna fortsätta att utvecklas skapar vi relationer genom att
tänka, göra och att bry oss om, menar Puig de la Bellacasa (2017). Omsorg är en handling som föds ur ett etiskt-politiskt involverande (Tronto, 1987). Vad får omsorg för roll i
samhället när den inte uttrycks som en individuell etik utan utgår ifrån kollektivt ansvar
och relationer? (ibid). I mitt arbete är plats-specifik spelandedesign med publika platser
inte ett underhållande tidsfördriv utan en praktik som genererar lekfulla interventioner
för att utveckla relationer och frågor om de publika platser som vi dagligen vistas i, eller
i närheten av. Hos Puig de la Bellacasas (2017) hittar jag omsorg som ett engagemang
som inte visas som en handling utan skapas i relationer med handlingar. Precis som spelandekroppar, spelplatser och spelandedesign skapas med handlingar, skapas omsorg av
en aktiv handling, det att ta hand om. För mitt arbete blir det att ta hand om vardagen
och dess omgivningar. Omsorg inkluderar det som görs för att bevara, reparera och fortsätta utveckla världen så att alla kan leva i den så bra så möjligt (Fisher & Tronto, 1990,
s. 40). Det är en omsorgshandling som transformeras och utvecklas till olika uttryck.
Ett spelandemoment som visar hur omsorgen transformeras i mitt arbete är när spelarna i Levelling playing fields tog hand om sin längtan efter en plats att röra sig fritt på.
Denna omsorg spred sig till folknämndens män som röjde arena från skräp och buskar
inför stafetten. I november 2019 pratar jag med Bisan på Skype. Hon berättar att arenan
är delvis täckt av stenar och grus som har skyfflats upp dit. Jag får dock ingen klarhet
i om det är palestinierna eller israelerna som har gjort det. Bisan berättar att kvinnorna fortfarande inte får använda arenan men att hon nu har startat ett nytt initiativ till
att återigen aktivera arenan tillsammans med kvinnorna. Transformationen som kan
uppstå av en omsorgshandling blir inte alltid beständig. I mitt arbete har omsorgen
kommit att handla om att använda det som finns till hands, det vill säga; vardagliga platser, föremål och praktiker som görs till vardags. Ta hand om, blir ett görande av materialiteter (Puig de la Bellacasa, 2011).
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Ett feministisk teknovetenskapligt förhållningssätt betonar att omsorgsbegreppet
inte är oskyldigt och inte heller bara ett kärleksfullt och friktionsfritt åtagande. Eftersom
handlingen att visa omsorg ger praktiska och materiella konsekvenser är det viktigt att
vara varsam så att inte omsorgen, det att bry sig om, blir en moralisk skyldighet i alla
situationer, menar Puig de la Bellaca (2017). Ett exempel är den svenska feministiska
kampanjen Ta natten tillbaka som handlar om att kvinnor ska kunna röra sig fritt på
stadens gator under hela dygnet. Kampanjen utmanar de patriarkala system som gör
staden otrygg och osäker för kvinnor, men också idéer som att kvinnor ska ta taxi hem
på kvällarna med hjälp av så kallade tjejtaxor, eller till och med stanna inomhus om en
våldtäktsman går lös. Här blir omsorgen om kvinnor ett sätt att begränsa deras rörelsefrihet. Det handlar inte om att visa omsorg utan hur omsorgen tar sig uttryck. Omsorg
formas av kontexten, av den som erbjuder omsorg men även av den tänkta mottagaren.
Ta natten tillbaka visar också på hur kvinnor tar hand om rätten till att använda staden
på samma villkor som männen utan att behöva vara rädda. Det är omsorg som lyfter
upp en vardaglig erfarenhet och ett problem med konkreta omständigheter och som
kräver en aktivitet och inte en formell handling (Tronto, 1987). Här ser jag paralleller
med spelarna på arenan i Al-Arroub som tog hand om sin rätt att använda platsen men
också om behovet av att förbättra den fysiska och psykiska hälsan.
Puig de la Bellacasa (2017) betonar att omsorg inte enbart är ett mänskligt fenomen.
Omgivningens materialitet förmedlar också omsorgsfulla relationer och formar vad
det betyder att bry sig om och ta hand om (Bates, Imrie, & Kullman, 2017). Vissa platser har en tydligare omsorgsfull materialitet. Ett bibliotek med sina ordnade bokgångar
och tysta miljö som visar omsorg om berättelser, eller återvinningscentraler där varje
material och dess kvalitéer har en egen container. En tågstation bryr sig om att tåget ska
komma och gå, gärna i tid. En omsorg som inkluderar det som inte bara är mänskligt,
öppnar upp för möjliga betydelser av teknovetenskap som en värld där kunskap inte
går att separera från materialiteter (Puig de la Bellacasa, 2017). Puig de la Bellacasa refererar här till Barad, som menar att det är genom sammanflätande aktörer, materiella
praktiker och olika betydelser som teknovetenskapliga världar kommer att spela roll.
Vad händer när tänkandet tillsammans med det som inte är mänskligt är förstått som
att leva tillsammans med dem? (ibid, s. 17). Det är inte bara tänkandet som blir betydelsefullt utan även görandet, det är två praktiker som inte går att särskilja.

Spelandedesign som en spekulativ praktik
Puig de la Bellacasa utmanar omsorgsbegreppet genom att ge det en spekulativ innebörd, det vill säga ett sätt att föreställa och förvänta sig det möjliga men också att praktisera omsorg som en flexibel handling, som prövande och nyfiket istället för förutsägbar.
Genom att spekulera om en möjlig värld uppdagas inte bara hur saker och ting skulle
kunna bli annorlunda utan också hur omsorg öppnar upp för vad någonting har potential att bli (Puig de la Bellacasa, 2017). Puig de la Bellacasa menar att spekulativ omsorg
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kan förändra människans relation till omvärlden och hur vi lever. Spekulation kan ses
som ett sätt att undersöka och utforska frågeställningar och komma ifrån det alltför
ofta rådande problemlösarperspektivet (DiSalvo, 2009; Galloway, 2015). Det spekulativa öppnar upp för det oanade, snarare än säkra och givna lösningar.
Jag ser det spekulativa som knutet till vad händer om som kan sätta igång nya situationer av spelandedesign och lekfulla interventioner som undersöker vad som blir
möjligt att göra eller inte i det publika rummet. Men det spekulativa genererar samtidigt också frågor om hur spelarna kan och vill röra sig i staden och hur de vill använda
de publika platserna. Jag menar att det som skiljer underhållning från spelandedesign
som spekulativ praktik är skillnaden mellan fantasi och föreställande, där fantasin existerar i sin egen värld utan starka kopplingar till den värld vi lever i (Dunne & Raby,
2013). Spelandedesignen är spekulativ eftersom den relaterar till möjliga handlingar till
skillnad från fantasi som inte kopplar samman nuet, vad som redan är med framtidens
vad händer om. Mitt arbete med plats-specifik spelandedesign strävar efter att arbeta
med både en förväntning och en spekulativ aspekt men i relation med den vardag spelarna lever med.
Det spekulativa är kopplat till en feministisk tradition där sättet att tänka kring det
möjliga handlar om att provocera en politisk och etisk föreställning för att fortsätta att
utveckla världen (Puig de la Bellacasa, 2017, s. 7). Det spekulativa möjliggör en förflyttning (Galloway, 2013). Som jag förstår Anne Galloway är det svårare för en fantasi (ickeförankrad föreställning) att förflytta det som pågår eftersom fantasin är för långt ifrån
det konkreta. Fantasi är ansvarslös eftersom den är inte situerad.
Plats-specifik spelandedesign förflyttar föreställningen om hur människor relaterar
till sin omgivning, föremål, till andra människor, till naturen och hur vi rör oss, vad vi
gör eller inte med det som finns omkring oss. Spekulation hjälper till att framkalla den
ofullständiga kunskapen. Det betyder den kunskap som inte finns tillgänglig genom
att endast föreställa sig en möjlig förändring utan som kräver erfarenhet genom en
praktik (Galloway, 2015). Det hade varit svårt att tänka ut och föreställa sig i förväg de
handlingar som spelarna skapade när de gick ut och undersökte vad som hände i mötet
med tågperrongen, nakna kvinnostatyer, en mörk park och en tvättlina. På samma sätt
kan vara svårt för unga invånare att föreställa sig hur de vill leva om fyrtio år utan att
få en förkroppsligad erfarenhet av de möjligheter som kan skapas. Jag menar att spelandedesign har potential att ta hand om en kunskap om världen som kan framkallas
genom en förkroppsligad spekulation. Vissa saker kan till en början verka betydelselösa,
barnsliga, eller för tidskrävande i en värld där andra saker får större uppmärksamhet.
Det visar sig istället att spelandedesign kan väcka frågor om platsskapande, önskningar om framtiden och hur vi människor kan skapa och leva med fler relationer än till
de som redan är givna. Det spekulativa får också en annan viktig aspekt , nämligen att
ta sig tid till att leka med förväntningar, att ta sig tid till att pröva lekfulla handlingar
på publika platser och ta sig tid att vara nyfiken. Spekulation lyfter upp betydelsen av
en långvarig relation med publika platser som ett tidskrävande kollektivt engagemang
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(Elzenbaumer, 2018) eftersom det spekulativa flätar samman det som har varit med nuet,
till en möjlig framtid.
Den spelandedesign som jag har utvecklat i den här avhandlingen ser jag som en
omsorg om engagemanget i världens tillblivelse. Att ha spelat tillsammans har varit en
omsorg om det som finns bortom det rationella; vad ska det leda till? Vad ska det här
vara bra för? och istället vända sig mot de möjliga världarna där olika föreställningar
och lekfulla handlingar möts. Det kan också vara att vända sig utåt mot omvärlden och
visa att stadens rum kan öppna upp för olika handlingar och sätt att bete sig på som rör
sig utanför de sociala normerna.
Omsorg, närhet och beröring är praktiker som är beroende av varandra. Att tänka,
att göra, att bry sig om skapar relationer som ligger till grund för att världen ska fortsätta att utvecklas (Puig de la Bellacasa, 2011). Omsorghandlingen förkroppsligar det
relationella genom att bli berörd och att engagera sig med omgivningen som kommer
med att bry sig om och att ta hand om (ibid). Omsorg utmanar distanser och bygger relationer med människor, ickemänniskor och saker (Van der Velden, 2017) och det kan
göras med hjälp av beröring.

Att spela med beröring
Eftersom spelandekroppen tar stor plats i mitt arbete ser jag plats-specifik spelandedesign som en relationell beröringspraktik. Här blir kroppens olika sinnen betydelsefulla eftersom en spelandedesign som utvecklas tillsammans med staden erbjuder andra
materiella relationer än att bara se människan och tekniken som aktörer. Till exempel att
mäta ett torg med måttstock, rita cirklar med krita och att skrika i mörker, gör spelandedesignen till en beröringspraktik med platser och föremål, med väder och mörker och
med olika förkroppsligade rörelser. Beröring som en förkroppsligad omsorg undersöker vilka fler rum det finns för vetande och görande när beröring får större utrymme
(Puig de la Bellacasa, 2009, 2017) i mitt fall i spelandedesignen.
Beröring är ett ofta försummat sensoriskt universum i det moderna samhället, vilket
innebär, enligt Puig de la Bellacasa, influerad av Harway, att den dominerande metaforen i den moderna kunskapsproduktionen har varit det visuella och de konkreta förhållandena (Puig de la Bellacasa, 2011). Arkitekten Juhani Pallasmaa (2005) menar att alla
sinnen kan ses som en beröring men eftersom synen har kommit att bli förknippat med
det starkaste sociala sinnet, har beröring fått en mer privat och undanskymd funktion.
Jag menar att spelandedesignen i mitt arbete görs med hjälp av beröring där spelandekroppar rör vid föremål, platsers ytor, mörker och ljus, men också motstånd och önskningar. Beröring suddar ut gränsen mellan kroppar och omgivning och omprövar de
visuella relationerna. Ögonen blir en hjälp att orientera sig, få syn på något men inte
främst för att skapa relationer eller att förstå världen med.
Omsorg och beröring är två sammanlänkande praktiker för att tänka, göra och
att kunskapa. Det är två praktiker som gör spelandekropparna mottagliga för de ofta
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obetydliga händelserna och relationerna (Puig de la Bellacasa, 2017). Istället för att
beakta världen på distans hjälper beröring och omsorg spelarna att skapa kontakt med
världen. Att beröra någonting innebär samtidigt att bli berörd.

Magiska spelandemoment

Det här kapitlet är en tillbakablick. Här kommer jag att trä vidare på några av de spelandemoment som blev till, för att undersöka vad som uppstod, nu i relation till den teori
jag har tagit upp. Jag benämner dessa spelandemoment som magiska eftersom spelandekropparna rörde vid något och samtidigt blev berörda. Denna beröring skapade ett
gensvar med världen och förflyttade spelandekropparna från vad som redan är till att
framkalla oväntade handlingar.

Magiskt spelandemoment: Sju stenar i
Levelling playing fields
Mitt på arenan står spelarna på rad för att spela Sju stenar, det spel som jag, Giuliana
och Matteo fick beskrivet för oss.
Spelarna börjar med att samla ihop stenar de hittar på arenan och jämnar omsorgsfullt till kanterna med ett metallföremål. Därefter travas stenarna upp på hög. När spelarna har radat upp sig på ett led för att börja spela inser de att de inte minns reglerna,
vilket leder till en diskussion sinsemellan. När de är överens kastar en spelare iväg bollen
för att träffa högen. När stenarna rasar börjar spelarna springa runt i en stor cirkel. En
spelare springer fram till stenarna för att trava upp dem igen. När alla spelarna kommer
fram till startpunkten, kastar en ny spelare bollen för att träffa stenhögen och återigen
springer spelarna runt i en cirkel. Efter en stund förstår jag att de springer så många
varv som stenar som har ramlat ner på marken.
Spelarna arrangerade om regelsystemet genom att helt enkelt ignorera de element
eller regler som de inte mindes och istället ta hand om och förstärka andra. Istället för
att ha ett motståndarlag som skulle träffa en motspelare med bollen, valde spelarna att
springa runt i cirkel tillsammans. Som alternativ för de två lag som skulle spela mot
varandra för att vinna i Sju stenar, skapade spelarna på arenan ett gemensamt lag som
tog hand om de olika spelandekropparnas förutsättningar för att kunna röra sig, där
heller ingen kunde eller skulle vinna eller förlora. Spelarnas engagemang för att spela var
större än att minnas de korrekta reglerna för att genomföra Sju stenar. Den cirkelrörelse som skapades finns inte i originalspelet. Cirkelrörelsen fick inte en utsida eller insida
som i den magiska cirkeln, utan skapade en sammanhållande effekt där spelandekropparna blev till i gemensam tillblivelse (becoming together, Barad, 2012) genom rörelsen.
Spelandet berörde ett barndomsminne men eftersom spelarna arrangerade om relationerna mellan materialiteter som minne, ordning, föremål, handlingar, begränsningar och möjligheter, uppstod ett annat spel som blev specifikt för platsen. Genom
Latour (1990) kan detta förklaras med att spelarnas intention, att spela Sju stenar, istället arrangerade om materialiteters relationer där de gamla reglerna inte längre skapade
stabilitet och därför utvecklades en egen spelandedesign.
Spelandedesignen blev avgörande för hur stafetten sedan tog form eftersom detta
spelandemoment var det enda där alla spelandekroppar tillsammans och samtidigt spelade och var delaktiga i utförandet.
Ytterligare en sak som fångade mitt intresse för spelarnas egna version av Sju stenar,
var att deras händer framkallade en annan betydelse av stenarna än i de stenkastande
palestinska pojkarnas händer. Genom att omsorgsfullt knacka till stenarna och lägga
dem i en fin trave materialiserades stenarna till spelföremål, istället för till vapen.
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Spelandedesignen omskapade stenarnas betydelse genom en lekfull beröring. När materialiteter rör på sig skapar de en ny ordning och en ny mening. En sten kan förändras
i uttryck och dess kontext för hur den används, och till vad, det blir en sten i tillblivelse (Bergström et al., 2010). En stens betydelse förändras med dess tillfälliga situering.
Stenen visar att det har betydelse för hur saker och ting hänger samman och när i tiden.

Magiskt spelandemoment: Stafetten i
Levelling playing fields
Stafetten är det spelandemoment som uttalat arbetade mot att förändra ett vad som
redan är (what is) till att undersöka vad händer om med hjälp av spelandedesign.
Spelarnas vilja att slutligen ta sig upp på arenan ser jag som ett uttryck av omsorg med
den relation till platsen som de redan hade skapat i projektet, några år tidigare, med
Bisan (se berättelsen om Levelling playing fields). Genom att återigen ta sin plats på
arenan bibehöll och fortsatte spelarna sin relation med platsen för att hålla samman den
gemensamma värld de längtade efter och ville bli berörda av. Eftersom det verkade vara
otänkbart att gå upp till arenan ensam behövde spelarna den kollektiva gemenskapen.
Stafetten skapades med förväntningar om det möjliga och med arenans potential att
bli en plats för spelarna att använda på samma villkor som männen i lägret. Den spelandedesign som hade ägt rum uppe på arenan som en förberedande process till stafetten,
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var ett nyfiket spekulerande om möjligt rörelseutrymme för spelarna. Samtidigt ser jag
inte spelandemomenten som ett möjliggörande av framtiden, det skulle te sig alltför
optimistiskt med tanke på det politiska läget som råder med Israel/Palestina konflikten.
Precis som i Sju stenar berördes spelarna av det som varit, denna gång inte ett barndomsminne utan hur kvinnor kunde röra sig fritt innan kriget 1948. Några av spelarna
hade varit små barn vid tidpunkten men fått det berättat för sig hur annorlunda livet var
för kvinnors rörelsefrihet i lägren. Jag närmar mig Haraway (2014) och Rosners (2018)
kritiska spekulation, där spelandedesignen blev en förkroppsligad kritik som snarare handlade om att leva i nuets komplexitet. Ena dagen är det möjligt att vara uppe på
arenan medan det andra dagen kan visa sig omöjligt. Rosner (ibid) menar att det kritiska spekulerandet handlar om att väcka alternativa historier till liv. Stafettens väckte
en historia till liv som handlade om ett involverande med det pågående livets motstånd
och som berörde kritiska frågor om platstagande, begränsningar och regler i form av
politik, sociala normer, kroppar och lekfullt motstånd.
Spelandedesignen av stafetten blev ett ”etiskt-politiskt involverande” (Tronto 1987)
för att arenan skulle öppnas upp men också en lek med det motstånd som försökte
omöjliggöra spelandekropparnas närvaro på arenan, både från männen i lägret och
från israelerna.
Stafetten utforskade också hur ett kollektivt ansvar och en gemensam rörelse skulle
kunna ta sig uttryck med hjälp av arenans ”omsorgsfulla materialitet” (Bates et al., 2017),
som i att hålla samman spelarna och skydda dem från kritiska blickar.
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Stafetten blev en förlängning av Sju stenar och materialiserades här genom två lag
som tävlade mot varandra men med två cirkelrörelser, medsols och motsols. Det kan
förstås som att cirkelrörelserna samtidigt slöts och öppnades eller rörde sig framlänges och baklänges samtidigt, vilket visar att det ena alltid är beroende av det andra. Den
sammanhållande kraften, som i Sju stenar genererades av att alla spelarna sprang i
samma cirkel, utvecklades i stafetten till det handslag när varje lagspelare lämnade över
sin insats till nästa lagspelare, för denna att ta vidare. Handslaget, beröringen av spelandekropparnas händer blev en materialisering av den stafettrörelse som finns i snörleken.
Genom att svara an på varandras rörelser tog varje spelare ansvar för vad denna bidrog
med utifrån sin potential. Ta hand om fick ytterligare en betydelse när varje spelares
tävlingsbidrag i form av sin promenad, fortplantade sig i nästa spelares bidrag och skapade det gemensamma lagets spelandedesign.
Betydelsen av att ta hand om det som händer nu för att överhuvudtaget kunna påverka det som ska komma, kräver kontinuerlig omsorg.
Spelandedesignen på arenan visar att kritiska frågor inte behöver skapas med hjälp
av ord utan kan materialiseras genom förkroppsligade handlingar. På samma sätt som
förkroppsligat motstånd sker i demonstrationer av olika slag blev stafetten en omsorg
om att göra motstånd mot den begränsande rörelsefriheten.

Magiskt spelandemoment: Mäta och räkna i
Ronneby leker
Vi är tillbaka på Ronnebys torg för att mäta dess storlek och räkna hur många föremål
av varje kategori som finns på torget. ”Hur ska vi kunna mäta det här? ”, säger en av spelarna och slår ut med handen. Alla spelare visste var stadstorget låg och att det var en
stor och öppen yta. Det kunde kännas obehagligt att korsa torget ensam och exponerad om det satt folk på parkbänkarna. Förutom det visste spelarna ingenting om torget
i dess nuläge eftersom de inte hade en förkroppsligad erfarenhet av platsen (Law, 2004).
Torget med sin stora öppna yta blev för ogripbart för spelarna att kunna spekulera med.
Med hjälp av en måttstock, vilket innebar en större fysisk aktivitet av kroppen, det
vill säga; böja, huka, promenera, måtta, blev torget förankrat i spelandekropparna.
Mäta och räkna blev en rumslig praktik av att strukturera det okända genom att engagera sig med det. Med hjälp av mätandet kunde spelarna begripa torget. Mätandet utgick
från ett vad som redan är för att skapa torget på nytt. Spelandekropparna stannade med
det som skavde genom att mäta, räkna och vara på plats. Det som skavde var att torget
var en plats som å ena sidan var tydlig och strukturerad och å andra sidan var otympligt stor och svårdefinierad. Mäta och räkna blev en spelandedesign som handlade om
att inte ta torget för givet men ändå närma sig torget från vad det var genom att få en
förkroppsligad erfarenhet av platsen på detaljnivå. Mäta och räkna som spelandedesign
synliggjorde dess betydelsefullhet och samtidigt dess meningslöshet i staden. Platsen var
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stor och central men användes till få aktiviteter. Förutom storleken på torgets yta utgjordes torget även av ett antal föremål som; träd, gatlampor, parkbänkar och anslagstavlor.
Mäta och räkna handlade inte i första hand om torgets framtida möjligheter utan att
återskapa dess berättelse om hur det blir ett torg överhuvudtaget. Hur ska vi mäta det
här?, kan översättas till; ”Hur ska vi kunna skapa en berättelse tillsammans med torget
som gör att det kan bli betydelsefullt?” Mellan vad som redan är och vad händer om är
en värld av tillblivelse (Nicklin, 2013) och i denna värld av mätande och räknande framträdde ett ansvar för torget. Ett ansvar som innebar att inte ta torget för givet genom att
slentrianmässigt snedda över det.
Spelandedesignen framkallade värdet av att göra entré på torget och på så vis återskapa betydelsen för torgets faktiska materialitet och placering. När spelarna frågade
sig vad händer om blev det en inbjudan till Ronnebyborna: Kom och ta din plats. Det
spelandemomentet blev både en inbjudan och en entré på torget i dubbel bemärkelse;
där både vad som redan är och vad händer om materialiserades i kritcirklarna som
färgglada önskningar om det framtida torget. Den förkroppsligade erfarenheten som
spelandekropparna tillsammans skapade med torget genom att mäta och räkna, visade
att spelandedesignen också skapade lekfulla begränsningar. Denna lekfulla begränsning
blev dock på allvar under planeringen av Kom och ta din plats när kommunen först protesterade mot användandet av kritor och polisen krävde tillstånd. Det visar, menar jag,
hur spelandedesignen leker med begränsningar i staden genom att skapa dem och samtidigt att försöka lösa upp dem.

Magiskt spelandemoment: Kom och ta din plats i
Ronneby leker
Inbjudan Kom och ta din plats blev en omsorg om det som ännu inte fanns men som
skulle kunna bli. När de inbjudna spelarna gjorde entré på torget tog de på så vis ansvar
för torgets tillblivelse med ett förslag om en framtida aktivitet. Med en färgglad krita
ritade spelarna en cirkel genom att böja sig ner mot de ojämna stenarna och omsorgsfullt ringa in sin kropp. Spelarna skapade en plats som de tog och som öppnade upp
för någonting annat att ta form på torget; odla, flyta i en pool, byta saker med varandra, parkera bilen, dansa, baka bröd, spela musik, plantera träd och leka med barnen.
Förslagen materialiserades med hjälp av cirklar. Tidigare i avhandlingen kritiserade
jag Huizingas (1938) ”magiska cirkel” för att vara för statisk och utesluta den rörelse som
kännetecknar plats-specifik spelandedesign. Samtidigt går det att se aspekter av den magiska cirkeln som kan appliceras på kritcirklarna. Tillsammans skapade inbjudan, kritan
och spelhandlingen att böja sig ner och rita en cirkel runt sin kropp, en markering att spelhandlingen hade en specifik plats för torgets framtid. Kritcirkeln skapade spår genom
att lägga till ett lager av krita (Ingold, 2007) på torget. Spår som görs av att lägga till någonting är ovanligare än spår som skapas av att någonting tas bort, som i ristningar eller
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fotspår i sand (ibid). Här materialiserade kritans linje berättelser som spår av närvaro,
levda erfarenhet och av önskningar. Det var förgängliga spår eftersom de sedan skulle
suddas ut av väder eller människor som slentrianmässigt sneddade över torget. Salen
och Zimmerman (2003, s. 98) menar att den magiska cirkeln är förgänglig och måste
konstant underhållas för att hålla spelet intakt. Spelandedesignen i mitt arbete går emot
detta obrutna synsätt. De magiska kritcirklarna skapades av beröring och berörde för en
stund med berättelserna av ett kollektivt engagemang för torget. Kritcirklarna berättade
samtidigt att ta hand om är en ambivalent handling, eftersom torget som spelarna visade
omsorg om med hjälp av kritcirklarna, upplöstes till nya materiella former. De magiska
kritcirklarna blev som ett gensvar till hur städer så ofta planeras och byggs som statiska
och faktiska, snarare än att ta hänsyn det organiska och transformativa.
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Magiskt spelandemoment: Lysa i Ronneby leker
Spelarna är i Brunnsparken i Ronneby leker. Det är en kolsvart vinterkväll och spelarna har varsin ficklampa att lysa med. Jag vill här undersöka vad ljuset skapade för värld.
Till en början vägledde ljuset spelarna. Lysandet är kopplat till synen; det att belysa
saker, visa och bevisa. Det oväntade var att ljuset också belyste rädslan för vad som
skulle kunna synliggöras i ficklampan sken, där i mörkret mellan träden. Ljuset som
är så förknippat med det visuella började istället förstärka fler sinnen än bara ögonen.
Spelarna lekte med ljuset för att skapa mönster och lyste på sina ansikten underifrån
för att skapa effekter. Ljuset belyste samtidigt det okända, det spelarna inte ville se, som
rädslor och längtan. Mörkret skapades med hjälp av lysandets praktik och spelarnas
olika övertygelser om vad mörkret stod för. Ett mörker som dels handlade om avsaknaden av ljus men också om det okända, att inte se världen klart. Istället för att designa
spel med ljuset blev det en spelandedesign med mörkret där lysandet som en handling
upptäckte en annan sida av världen. Det var mörkret som belyste fantasier om vad som
kan gömma sig; farliga djur och män med onda avsikter.
I mörkret uppstod andra regler och handlingar, andra känslor och tankar än vad
jag hade förväntat mig. Ljuset lockade fram mörkret som medspelare. Det blev en spelandedesign som expanderade mörkret snarare än att eliminera det med hjälp av ljus.
Istället för att underkasta sig mörkret engagerades spelandekropparna med de möjligheter som mörkret väckte. Ett fantasifullt engagemang av dans med ljuskäglor till den
arabiska sångerskan, Oum Kalthoums musik som väckte känslan av att kunna röra vid
dem som var kvar på andra sidan jorden. Oum Khaltoums musik blev en aktiv medskapare. Mörkret framkallade en värld som höll samman spelandekropparna och skapade
en närhet till saknaden av familj och vänner. ”Det är som att vi är inne i ett vardagsrum.”
Mörkret berörde spelandekroppens sinnen och skapade kontakt. Dess materialitet
intra-agerade med hörseln eftersom synen nu blev eftersatt och gav spelandekroppen
en annan närvaro än om spelarna hade kunnat se. Hjärtats dunkande och andningen
hördes tydligare. Spelandemomentet etablerade en relation genom att skapa en annan
modell av mörkret som fick spelarnas kroppar att bete sig annorlunda än i dagsljus. Från
att vara obehagligt blev mörkret något att leka med. Mörkret gjorde att spelarna tog ut
svängarna eftersom de inte var lika synliga. Lysa belyste mörkrets olika sidor snarare
än att bli ett fenomen i sig.
När vi rör oss ifrån förklaringar och verklighetsbeskrivningar till betydelsen av praktiker, handlingar och görande, väcker det frågor om hur världen blir till med hjälp av
materialiteter och handlingar. Ljusets närvaro är beroende av det som är frånvarande,
det vill säga mörkret. Ljus och mörker skapar relation med varandra. Lysandet skapade
en värld som bestod av mörker, träd, slingrig väg, kroppar men också rädslor, känslor,
längtan och minnen. Det skapades flera sätt att lysa på; under ansiktet, upp i trädkronorna, svängandes och genom att blända medspelare. Lysandet försköt de vardaglig
praktikerna från att leta efter något borttappat eller för att orientera sig i mörker; till
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att bli en lek med det som uppstod. Ficklampan som ett spelföremål var inte längre ett
föremål som skulle lysa upp vägen för spelarna att hitta fram, utan blev med hjälp av
mörkrets effekt istället ett ljus att undersöka mörkret med. Mörker och ljus är beroende av varandra men inte på samma sätt hela tiden. Lysa som spelandemoment öppnade upp för någonting oväntat som inte skulle kunna ha gått att tänka ut innan spelarna
gick till den mörka parken.

Magiskt spelandemoment: Pingvingång i
Ronneby leker
Spelarna ska gå nerför den isiga och branta backen i den gamla delen av staden. Det
är mörkt och kallt och en av spelarna föreslår pingvingången för hur de ska ta sig ner
utan att halka.
Den isiga backen blev en aktör i den bemärkelsen att den påverkade betydelsen av
spelandemomentet och förändrade hur spelandekropparna rörde sig. Pingvingången
visade hur materialiteter kan påverka hur en spelandekropp går nerför en backe på ett
annat sätt om det är is, än om det är barmark. Backen blev till i samhandling med isen
och mörkret, vilket fick betydelse för hur spelandekropparna rörde sig. Denna betydelse skedde i en intra-aktion där olika materialiteter gemensamt skapade pingvingången.
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Isen materialiserade en erfarenhet om ett lämpligt sätt att ta sig nerför en hal backe
utan att halka. Det var inte spelarna själva som skapade pingvingången utan den blev
en effekt som uppstod med hjälp av en isig sluttande backe, ett förslag om att gå på ett
annat sätt och därefter fötter som placerades brett isär och fick kroppen att vagga. Det
var inte så att varje spelare hade en pingvin inom sig som bara ville ut. Pingvinen uppstod med den faktiska materialiteten, lekfullheten och det praktiska att gå nerför en isig
backe på ett särskilt sätt. Det spelade roll hur backen kändes för att spelarna skulle svara
an på ett specifikt sätt eftersom den isiga backen hade kraften att förändra kroppens rörelser, tänkandet och varandet just då i den backen. Pingvingången uppstod i ett beroende av vem som gick, med vilka, var, hur och när; det är en kunskap som genererades
i samhandling. Spelandemomentet gav spelarna en möjlighet att relatera till en halkig
backe där det materiella fick betydelse och en närvaro i beröring med spelandekroppen
Istället för att backen blev ett hinder att undivka blev den medskapare till spelandemomentet och berörde spelandekropparna till att röra sig som pingviner.

Magiskt spelandemoment: Skrika i Ronneby leker
Detta är det enda spelandemomentet där jag som spelare inte själv var närvarande utan
fått berättat för mig. Det är också det enda magiska spelandemoment där endast en spelandekropp är närvarande. Det var en önskan om ett uppehållstillstånd som en av spelarna, från ABF i Ronneby leker, skrek ut i den mörka parken.
Ett skrik bryter oftast mot en social norm. Det kan uppfattas som aggressivt, desperat eller att någonting drastiskt händer. Skrikandet kan ske i ett exalterat tillstånd och
det har betydelse för hur det låter, vem som skriker, var och vilken tid på dygnet. Hur
ett skrik upplevs är också beroende på vem skriket är riktat till. Skriks det mot en man,
kvinna, en hund eller en cykel? Att skrika kan vara ett sätt att uttrycka mod, sårbarhet
eller rädsla. Det är skillnad på skrik som varning, försvar eller uppmuntran, samma
handling men med olika materiella betydelser. Vilka materialiteter skapar ett skrik som
får en viss betydelse? På en fotbollsplan är det i sin ordning att skrika allt vad en kan:
”Kom igen”. Materialiteter som planen, bollen och de båda lagen som kämpar om att
göra mål. Skriket uttrycker en önskan om vinst. Men att skrika ”kom igen” mellan bokhyllorna på ett bibliotek skulle kunna te sig märkligt om inte till och med obehagligt.
Det visar på hur vissa materialiteter skapar omsorg för skriket att ta plats. Till exempel
om en person skriker åt en cyklist att inte cykla på gångbanan, kan det förstås som att
skriket blir till med hjälp av trafikregeln förbjudet att cykla på gångbanan. Skriket uppstår för att rätta till en oordning som har skapats.
Önskeskriket i den mörka skogen får mig att återvända till beröring, denna gång
via Barad (2012).
Vi rör vid våra kroppar dagligen utan att ens lägga märke till det; när vi korsar våra
ben, stöttar hakan i handen och slickar oss om läpparna. Även tankar vidrör kroppar i
form av känslor.
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Lek med snöspår
Önskeskriket berörde spelandekroppen inuti, först känslomässigt sedan som ljudvibrationer, innan det nådde ut för att röra vid örat. Röra vid något eller någon är att
bjuda in det osäkra eftersom du inte vet hur du kommer att bli berörd och vad det gör
med dig. Skriket skapade kontakt med det som ännu inte existerade genom att svara an
på de känslor som tog plats i spelandekroppen. Genom att röra vid sin önskan är att bli
ansvarig för det som äger rum (ibid). Ett ansvar som skapas i en pågående relation och
möjliggör mottaglighet för att bli berörd av det o/möjliga (ibid).
För mig visar önskeskriket hur det lekfulla också kan skapa kontakt med det privata
som får ta plats och sätta igång en oväntad handling.
Detta spelandemoment berörde oss alla och det lades till som ett nytt moment i
reglen Lysa och prövades även i Norrtälje leker från konsthallens hustak.

Magiskt spelandemoment: Hälsa välkomna i
Play/ce Karlshamn
De elva spelarna är på stationen för att hälsa tågpassagerare välkomna till Karlshamn.
Hälsa välkomna var inte bara en lek med konventioner, förväntningar och överraskningar, utan blev även en spelandehandling som prövade det politiska subjektet (Braidotti, 2011a).
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Ett politiskt subjekt i den mening att spelarna själva definierade vilka de skulle vara. Det
var ett experimenterande och ett sökande efter att bli till genom att handla. Unga utgör
sällan de tänkta aktörerna i städer, de finns få rum där de kan vistas och de har inga rättigheter att hyra eller äga lokaler innan de fyller 18 (Palmgren, 2018). Få utrymmen i städerna är planerade för unga kvinnor (Lindunger, Rubin, Ågren, & Åkerman, 2016). Detta
bekräftades i kartritandet vid första spelträffen där spelarna beskrev bristen på platser att
umgås på i Karlshamn om en inte ville åka skateboard, kickbike eller spela fotboll.
Från att flera spelare uttryckte blyghet och osäkerhet till att agera avvikande på stationsområdet, genom att till exempel gå baklänges, blev de nu spelandekroppar som
tog plats genom att hälsa främmande människor välkomna till Karlshamn. I spelandemomentet blev de unga spelarna för en stund värdinnor, som om de var hemma hos
sig och bjöd in till fest. Spelarna skapade en agens som de inte riktigt hade i vardagen.
Här uppstod politiska subjekt genom en lekfull handling som gjorde en spekulativ förskjutning som handlade om att vara delaktig i ett möjligt samhälle där unga tar plats i
de publika rummen genom att förändra dem. Spelarna lekte med en position genom att
inte vara den som obligatoriskt ska infinna sig, för att istället bli en spelandekropp som
bjöd in till staden som om den vore ett hem. Spelarna prövade på så sätt sin tillhörighet
men också sin längtan efter att vara vuxen och delaktig.
Allt blir inte magi och det går inte heller att förutsäga vad som kommer att bli magiskt eller när det ska hända. I Play/ce Karlshamn uppstod inga fler magiska spelandemoment än Hälsa välkomna. Det kan ha berott på att projektet kom igång för sent och
att gruppkänslan uteblev. Den gruppkänsla som flera spelare i Ronneby leker menade
var viktig för att tillsammans föreslå och pröva interventioner i det publika rummet. Jag
menar att magiska spelandemoment har möjlighet att uppstå när spelarna besöker det
okända genom att föreslå och skapa världar genom situationer och händelser som inte
existerade från början (Haraway, 2016). Världar där oväntade handlingar tar sig uttryck
genom att spelarna rör vid och blir berörda av det okända och därmed lyckas rubba det
som verkar vara stabilt, om än för ett ögonblick. Spelandedesignen har inte pågått i en
egen begränsad värld, i en sluten magisk cirkel, utan snarare skapats tillsammans med
det omgivande världens stabilitet i form av olika begränsningar. Begränsingar som till
exempel handlar handlar om hur städer är planerade och hur människor rör sig i invanda rörelsemönster och tankespår.
Med det här avhandlingsarbetet utvecklar jag en speldesignsforskning som vill gå
ifrån förklaringar av redan existerande verkligheter och levda erfarenheter genom att
inkludera multiplicitet, pröva och experiementera med interventioner i vardagslivet för
att se vad som kan uppstå istället. Det är en nyfiken praktik (Haraway, 2016) som kultiverar spelarnas förmåga att respondera på de frågor som uppstår i mötet med platser
och dess materialiteter, och därför låter omvärlden intra-aktivt vara med och forma
spelandedesignen.
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En feministisk teknovetenskaplig
spelandedesign träs fram

Sammanflätning av avhandlingen
I detta stycke kommer jag att sammanfatta avhandlingen genom att beskriva hur jag
har arbetat med att sammanföra plats-specifika spel och feministisk teknovetenskap.
Syftet med avhandlingen har varit att sammanföra plats-specifika spel med feministisk teknovetenskap för att utforska vad som uppstår i det mötet. Detta har jag gjort
genom att från början ställa mig frågan: vad händer när plats-specifik speldesign blir
en praktik som skapar beröring mellan platser och spelarnas kroppar? Mitt arbete undersöker det materiellas betydelse; stadens ytor, föremål, ljus och mörker samt begränsningar och möjligheter som; sociala normer, vanor, förväntningar och föreställningar.
Inledningsvis i avhandlingen skriver jag att spelarnas kroppar och de publika platserna inte får tillräcklig uppmärksamhet i design av plats-specifika spel, vilket är viktigt
när det kommer till det fält som jag vill bidra till, nämligen Spelbara städer. Jag menar
att plats-specifika spel har potential att ställa kritiska frågor genom förkroppsligade
handlingar och erfarenheter vilket är betydelsefullt för den speldesignspraktiken jag
med den här avhandlingen vill utveckla.
Med utgångspunkt i avhandlingens frågeställning har jag designat tre stycken
plats-specifika spel tillsammans med olika grupper av spelare och på olika publika
platser; Levelling playing fields på en arena i ett palestinsk flyktingläger, Ronneby leker
tillsammans med syriska flyktingar och Play/ce Karlshamn med unga kvinnor. Det gemensamma för alla tre spelen har varit att speldesignsprocessen har varit öppen och
sökande och utgått från en eller flera platser, handlingar och föremål. Tillsammans
med spelarna har jag undersökt hur spel kan beröra det oväntade genom att inbegripa
och involvera sig med vardagen. Plats-specifika spel har potentialen att förflytta sociala
normer och begränsningar för hur vi människor beter oss eller rör oss på publika platser.
Den forskningsmetodologi jag har använt mig av har varit en öppen och rör(l)ig
process där forskningsfrågorna har skiftat och lett mig i olika riktningar. Jag har inspirerats av bland annat Law (2004) och Haraway (1988) för att veta och skapa kunskap
med kroppen genom att bjuda in känslor och sinnen. Genom att inte följa en redan lagd
plan utan istället arbeta med det öppna och rör(l)iga som ett material har jag stannat
med det som skaver för att pröva olika ingångar till mitt arbete, detta tillsammans med
flera olika teoretiska röster. Forsknings- och speldesignspraktiken är en sammanflätning av det multipla. Det multipla kännetecknas av flera spelare, plartser och berättelser.
Det har handlat om att skapa en forskningspraktik som låter det multipla röra sig och
träda fram. Därför är Haraways figuration snörleken den forskningsmetod men också
metodologi som trär samman hur jag har skrivit och tänkt fram forskningsarbetet. Det
betyder att när jag har lyft upp en tråd för att undersöka den förändras mönstret. De
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mönster som träddes fram i speldesignspraktiken har jag i avhandlingen trätt om tillsammans med feministisk teknovetenskapliga dialoger för att fortsätta respondera på.
Plats-specifika spel är i mitt arbete en tillblivelse av spelarnas kroppar, publika platser, spelhandlingar och de regler som på olika sätt är omförhandlingsbara och till viss
del karaktäristiska för plats-specifika spel. För mig är plats-specifika spel ett spelande
som pågår med vardagen och prövar de möjligheter och begränsningar som finns. Jag
förstärker detta genom att ha använt det som finns till hands, det vill säga vardagliga
handlingar och föremål, för att utforska vad som är möjligt.
Jag har inspirerats av att tänka plats-specifika spel som en social teknologi (Flanagan,
2009) och i mitt arbete innebär det att spelarna prövar och spelar fram relationer med
materialiteter. De speldesignsmetoder som har skapats i samma rörelse som de har
använts, kännetecknas av ett prövande och experimenterande med vardagliga handlingar till exempel ;promenera, hoppa, mäta och räkna och med föremål som rep, ficklampa och måttstock. Detta prövande har undersökt hur vardagen kan bli spelbar.
Speldesignsmetoderna har utforskat, engagerat och samtidigt skapat den vardag de är
del av genom att spelarna har kombinerat dem i olika spelhandlingar. Vad händer om
har varit fungerat som en inbjudan att spela med den omgivning som kan verka bekant
för spelarna men istället inse att den är outforskad. Spelarna har prövat begränsningar
i form av sociala normer och förväntningar men även möjligheter för att vidga rörelseutrymmet. Dessa spelhandlingar kan ses som ett prövande av hur spelarnas kroppar kan ta plats genom att experimentera med spelarnas relationer med publika platser.
För att undersöka platsens betydelse för plats-specifika spel har jag använt mig av
bland annat feministiska arkitekter (Schalk et al., 2017) som menar att rumslighet görs
med relationer och praktiker. Rum är inte en behållare utan ett görande. En kritisk
rumslig praktik ställer frågor om hur plats görs istället för att lösa de problem en plats
kan ha, vilket också rekonstruerar önskade framtider om hur människor ska leva tillsammans i framtidens städer.
Jag utforskar de rumsliga praktiker som har utvecklats och tagit form i mitt arbete,
genom att spelarna har ritat egna kartor där levda erfarenheter synliggörs snarare än att
fokusera på hur en stad är byggd. Kartritandet har blivit en reflekterande kritisk praktik om hur städer känns och hur de fungerar socialt. Promenaden har varit en annan
rumslig praktik som har fungerat som en förkroppsligad sammanlänkning till platser.
Promenad som rumslig praktik har engagerat sig med det vardagliga liv som pågår med
hjälp av spelarnas sinnen.
Jag har tagit Latour (1990) till hjälp för att förstå hur materialiteternas relation sinsemellan skapar ett stabilt eller instabilt program. Ett stabilt program som spelregler
eller sociala normer, blir omförhandlingsbart när spelarna skapar andra handlingar än
de förväntade. För att undersöka vikten av spelarnas kroppar började jag med den nomadiska kroppen som jag hittade hos Braidotti (2011a). Jag fick syn på hur en nomadisk kropp kan skapa motstånd och möjligheter och att den har en omvandlande kraft
som kan ge förslag på möjliga handlingar. Den nomadiska kroppen kännetecknas av
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rörelse eftersom den är rörelse, menar jag. Det är dock med hjälp av Mols (2002) multipla kroppar, att kroppen görs flera i relation till praktiker och rum, som spelandekroppen framträder i mitt arbete.
Spelandekroppen görs med hjälp av spelandet samtidigt som den också skapar fler
handlingsmöjligheter. Detta betyder att spelandekropparna samtidigt är speldesigners.
Med hjälp av Barads (2007) intra-aktion och onto-epistemologiska sammanflätning
framträder spelandet som ett designande i tillblivelse, det är vad jag kallar spelandedesign. Med hjälp av Puig de la Bellacasa (2017) utforskar jag omsorg och beröring
som en spekulativa praktik för att öppna upp möjliga handlingar i spelandedesignen.
Omsorgfullhet är ingenting som visas utan som utförs, samtidigt som det är ett spekulerande om vad som är möjligt att förvänta sig. Beröring har blivit viktigt för mitt
arbeta att utforska och utvecka spelandedesign med och omfattar hela spelandekroppen.
Genom att beröra och bli berörd kan magiska spelandemoment uppstå.
I de magiska spelandemoment trär jag fram hur magi äger rum när spelandkroppar berör och berörs av platsers materialiteter men också av de rörelser och handlingar som oväntat uppstår. De magiska spelandemomenten öppnar upp för det
oväntade i Sju stenar, Mäta och räkna, Kom och ta din plats, Lysa, Pingvingång, Skrika
och Hälsa välkomna. Det gemensamma med dessa magiska spelandemoment är att det
uppstår en spänning mellan vad som redan är och vad händer om genom de handlingar
och förflyttningar som uppstår.
Genom att föra samman feministisk teknovetenskap med plats-specifik spelandedesign utvecklar jag en metodologi för hur spel som ska medverka till spelbara städer
kan närma sig kritiska frågor om hur städer skapas och hur människor kan frambringa
relationer med publika platser. Det här avhandlingsarbetet har inte som syfte att skapa
en manual eller regelbok för hur plats-specifika spel ska göras utan att ge kunskap om
och bredda förståelsen för en spelandedesign som låter spelarna vara med i processen.
Genom att flytta fokus närmare materialiteter som spelarnas kroppar och publika platser
vill jag visa att de är viktiga element för spel som äger rum i städer och på publika platser. Om speldesigners och speldesignsforskare inte tar materialiteter på allvar kommer
spel fortsätta att bli ett verktyg för att lägga världen till rätta utan att också kunna fungera som en lekfull process för att inkludera världens komplexitet.

Feministisk teknovetenskaplig spelandedesign
En feministisk teknovetenskaplig spelandedesign undersöker lekfullt den värld som kan
te sig strukturerad och regelstyrd men som genom spelandet visar hur rörlig den skulle
kunna vara istället. Städer är inte statiska utan är i ständig tillblivelse med de relationer
som skapas mellan människor och platser. Platsens betydelse erkänner människans relation till det materiella i världen och hur det materiella kan omskapa människors föreställningar men också handlingar. Spelbara städer skulle kunna agera som ett lekfullt
sätt att ställa kritiska frågor om hur människor vill vara medskapare med världen.
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Feministisk teknovetenskaplig spelandedesign leker med det strukturerade i vardagen samtidigt som den också skapar stabilitet genom att svara an på det oväntade som
kan uppstå.
En feministisk teknovetenskaplig spelandedesign visar att plats-specifika spel inte
bara är obekymrat lekfulla eller att de ska agera problemlösare, utan snarare är en potential för undersöka de begränsningar i form av stabilitet som finns; hur och om de är
möjliga att leka med. En feministisk teknovetenskaplig spelandedesign synliggör också
att strukturer gör olika saker, på olika platser och i olika tider. Genom att undersöka begränsningar och möjligheter framträder en spelandedesign som tar ansvar för att inte
ta för givet och att inte ge upp möjligheten att utmana det som redan är. Men det handlar också om ett ansvar att svara an på världens stabilitet genom att lekfullt ställa frågor
om vad det gör eller inte för livet i framtidens städer. Det är ett ansvar som jag menar är
viktigt att lyfta upp i en värld som står inför många utmaningar. Det är i mitt arbete ett
ansvar som handlar om en kollektiv samhandling mellan såväl människor som materialiteter. Världen är komplex och rör(l)ig och en feministisk teknovetenskaplig spelandedesign leker med att röra upp och skapa lekfulla former för att vi människor ska kunna
stanna med det som skaver. En feministisk teknovetenskaplig spelandedesign prövar
och utmanar rörelseutrymmet, vad händer om, mot de begränsningar som finns. Det är
ett undersökande och aktiverande av förslag på handlingar och relationer som skapas
med vardagens rörelser. Jag menar att en feministisk teknovetenskaplig spelandedesign,
utforskar med hjälp av beröring, sätt att handla och vara på som skapas bortom språket.
Världen är komplex inte bara för att den är rör(l)ig utan för att den samtidigt är rör(l)ig
och strukturerad. Med det här avhandlingsarbetet har jag utvecklat en plats-specifik
spelandedesign för hur vi människor ska kunna gå i dialog med det komplexa, genom
att lekfullt ta plats.

Fyra artiklar

De fyra artiklar som presenteras här har skrivits relativt tidigt i avhandlingsprocessen
innan avhandlingskappan påbörjades. Artiklarna prövar tankar och teorier där feministisk teknovetenskap möter plats-specifika spel genom snörleken, nomadism, beröring
och omsorg samt speldesignsmetoder. Dessa tankar har under skrivandets gång ändrat
riktning, omformulerats, bearbetats och tagit större eller mindre plats. Artiklarna ska
läsas som utforskande och experimenterande där empiri och teori provas att träs i olika
mönster för att se vad som uppstår.
Den första artikeln 8 women, 8 rules är ett konferensbidrag för Creative cities
International Conference, Porto, 2017 och är publicerad online1. Artikeln utforskar
Ronneby lekers åtta regler genom Puig de la Bellacasas beröring och Laws röra.
Den andra artikeln Playing a city är ett konferensbidrag för Design Learning and
Innovation, Kreta, 2017 och är publicerad online2. Artikeln undersöker med hjälp
av Ronneby leker, staden som relationell och i tillblivelse utifrån ett deltagande
designperspektiv.
Den tredje artikeln To design with strings for playability in cities är ett konferensbidrag
från Playable cities i Braga, 2018 och är publicerad online3. Artikeln reflekterar kring
speldesignen av Play/ce Karlshamn med hjälp av Haraways snörlek och Puig de la
Bellacasas beröring för att undersöka hur spelarna prövar att spela med de responser
som uppstår mellan spelarna och staden.
Den fjärde artikeln Levelling playing fields, a nomadic play design, är ett publicerat bokkapitel för boken Making smart cities more playable (eds, Nijholt) utgiven av Springer,
20194. Artikeln fördjupar sig i Braidottis figuration nomaden och dess relation med Puig
de la Bellacasas omsorg och beröring, för att utveckla den till en specifik speldesign i
Levelling playing fields.

http://cidadescriativas2017.citcem.org/wp-content/uploads/docs/Actas%20CC17Porto-Tomo1_OPT.pdf
2 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-76908-0_29
3 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-06134-0_30
4 https://www.springer.com/gp/book/9789811397646
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Resumo

Abstract

8 mujeres jugando con linternas en un oscuro e
invernal bosque Nórdico, acompañadas por los ecos en sus
celulares de una cantante árabe mundialmente famoso Qué tiene que ver esto con ciudades creativas y
divertidas?
Ésta expedición al bosque fue parte de un proyecto
no tradicional de investigación-acción participativa en el
sud-este Sueco. El proyecto proporcionó el material empírico
para nuestra historia reflexiva. El objetivo general del
proyecto fue investigar, a partir de divertidas exploraciones,
cómo un grupo diverso de mujeres pueden transformar
para nosotros lugares desconocidos, por un lado sobre
los aspectos geográficos, culturales y sociales, y por otro
sobre cómo lugares por si mismos pueden transformar a
las personas. En el fondo el proyecto también desafió la
noción de ciudadanía, no como un término legal, sino como
un activo y continuo “llegar a ser”. El equipo central del
proyecto estuvo conformado por académicos, agentes de
la municipalidad, y un grupo de mujeres inmigrantes Sirias.
Cuando comenzamos a planificar el proyecto
tuvimos la necesidad de referentes teóricos que pudieran
apoyarnos en nuestra diversión “playfulness”, sin perder
el entendimiento crítico y situado de nuestra trayectoria.
Así pues, identificamos algunos conceptos clave provistos
por nuestras acompañantes epistemológicas, tales como:
cuidado “caring” (de la Bellacasa, 2012), tocar-sentir/
llegar a ser “touching/becoming” (de la Bellacasa, 2009),
desorden “messiness” (Law, 2004). Para encontrarnos
con estos enfoques hemos usado y desarrollado métodos
que pudieran facilitarnos una exploración divertida “the
exploratory playfulness”; por lo tanto nos inclinamos hacia
los artísticos movimientos de Situacionistas y Surrealistas.
Estas elecciones demandaron una conciencia
sensible de nosotras mismas, de cada una y de los lugares.
Nosotras localizamos este proyecto como un marco
transdisciplinario de juegos geolocalizados “site specific
games”, diseño participativo e investigación feminista.

PAlAvRAs ChAves
Juegos geolocalizados , diversión, cuidado,
tocar

8 women in a dark Nordic winter forest, playing
around with flashlights, accompanied by the echoing of a
world famous Arabic singer from their mobile phoneswhat has this to do with creative and playful cities?
This forest expedition was a part of a non traditional
participatory research and action project from southeastern
Sweden. The project provides the empirical material for
our reflective story. The overall aim of the project was to
investigate, through playful explorations, how a diverse
group of women can transform for us unfamiliar places,
both concerning geographical, cultural, social aspects,
and also how places in themselves can transform people.
Ultimately the project also challenged the notion of
citizenship not as a legal term but as an active and ongoing
becoming. The core group of the project was created by
academic scholars, municipality and a number of female
immigrants from Syria.
When we started to plan the project we were in need
of theoretical guides that could support us in our playfulness,
without losing the critical and situated understanding of
our trajectory and hence we identified some key concepts
provided by our epistemological companions, such as:
caring (de la Bellacasa, 2012), touching/becoming (de
la Bellacasa, 2009), messiness (Law, 2004). To meet up
these approaches we had to rely on and develop methods
that could enable the exploratory playfulness; therefore
we turned to the artistic movements of Situationists and
Surrealists.
These choices demanded a sensitive awareness
towards ourselves, each other and the places. We locate
this project as a transdisciplinary framework of site specific
games, participatory design and feminist research.

Key woRds
Site specific games, playfulness, caring,
touching

525
ACTAS ICONO14 – V Congresso Internacional Cidades Criativas | 25-27 Janeiro 2017. Porto-Portugal |
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
C/ Salud, 15 5º 28013 – Madrid (España) CIF: G - 84075977
www.icono14.es/actas

143

A Cidade Representada. Bergström, Annika O & Elovaara, P

Introduction - Staging
Imagine a small Swedish city, close to the Baltic Sea but the only water you can see is the creek that
gently flows through the city. It was an old military center; it had an industry in enamel and sheet metal industry
and was famous for its big and beautiful spa. A proud city with a green and flourishing square in the middle.
Today this city is inhabited by 28000 citizens, smaller stores have shut down, the government agencies
have vanished, the square is made of grey stones and a big part of the population vote for the Swedish
democrats, the nationalist and conservative party.
The name of the small city is Ronneby and it was certainly better before.
But then by sudden in the autumn 2015 Ronneby took a turn. Because of the huge immigration wave
the city increased is population with 3.3%, mostly people from Syria. In a blink the atmosphere of the streets
changed, new shop windows opened up for unknown objects for sale, cans with table of contents with Arabic
letters started to find their ways to shops; every sixth company was started up by a new citizen. The quiet and
sleepy city square got two new falafel cars and young men like to hang out there. Suddenly it wasn’t so easy
to eavesdrop in Swedish any longer.
The change of course also contributed to a strong aversion and fear towards the newcomers, “the
others”. All over Sweden media started to report about immigrants being threatened and camps were set
on fire by Swedes against the open door policy. However, Ronneby became a place that welcomed most
immigrants in Sweden in terms of head. The small Swedish town has changed and the project, this paper is
about, started from that change.

Aim of research – Marked places
What marks, both in a literal and figurative sense, do we carry and what marks do we get along the
way while we travel, move and pause? How can we take care of these marks together with women coming
from places others than ours, carrying radical different experiences and how can we do that in a collective
playfulness? These we our initial questions that started to trigger us.
However, it is not only we as individuals who carry marks of different sizes, shapes, colors and
expressions, but also physical places are marked. Places can evoke memories, carrying power structures;
places can give a feeling of discomfort, uncanniness.
Some places are not for women, like dark tunnels, some places are not for children, like places with
many cars, gated communities are not for low-income inhabitants. Often we unconsciously read the different
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meanings and symbols, which are attached to places by people, their values, interests and agendas.
We also know that especially women’s mobility has been restricted historically and culturally (Massey,
1994). Home has traditionally been a closed space for women and when a move is taken out on to unpredictable
streets it challenges both women and men, because so many public places are scripted masculinity (like
football fields, skate board fields, running tracks in forests). Even almost all names on the streets of cities
are related to the male world and theirs endeavors (see Solnit, 2016 and see it for yourself). Cities produce
distinctive bodies with distinctive traits of behaviors and minds and at the same time cities divide and organize
relations, lives, activities, identities (Grosz, 1992). But a city is simultaneously a rhizome of living relations.
Questions, observations and reflections did not leave us. They got stuck in our bodies and minds
and requested and demanded to become our traveling companions and guides in further explorations. New
questions got formulated: How can a small Swedish city be the playground for 8 women where they together
explore boundaries, blank spots, dark places, unknown locations? How can we mark and get marked by these
places?

Theoretical framework
Our main theoretical framework is grounded in feminist technoscientific philosophies. These philosophies
are developed and discussed in various contexts, but for our own work we are mainly inspired by Donna
Haraway. She challenges our epistemological understandings by emphasizing the impossibility of universal
knowledge, or as she puts it ´view from nowhere´ (1988:584), instead, she provides the notion of situated
knowledge (Haraway, 1988). Knowledge is hence always partial but in the partiality lays possibilities for
criticality, accountability and objectivity.
When we started to plan the project we were in need of theoretical guides that could support us in our
playfulness, without losing the critical and situated understanding of our trajectory and hence we identified
some key concepts provided by our epistemological companions, such as: caring (de la Bellacasa, 2012),
touching/becoming (de la Bellacasa, 2009), messiness (Law, 2004). To meet up these approaches we had to
rely on and develop methods that could enable the exploratory playfulness; therefore we turned to the artistic
movements of Situationists and Surrealists.

Methods
From the beginning the flaneur was a gentleman, a dandy who strolled in the streets of Paris free
from work and pressure (see Baudelaire and Benjamin). Strolled to see and to be seen. The female flaneur
(flaneuse) was a person in the margins, like prostitutes or murder victims (Wolff and Buck-Mors in Olofsson,
2008).
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In the fifties the movement of Situationists, (activists and artists), took the dandy strolling further by
making walking to a practice of political action of the everyday consciousness that focused on the acts in the
city and how these could be subverted into radicalizing the everyday experiences (Flanagan, 2009:195).
Several artists and media makers have used walking as a method to get merged with places to understand
them instead of just visually depicting them on distant (O’Rourke, 2013). The Situationists also used mapping
as a method where the inner psychology of the walker together with the urban space would reflect each other.
They made up rules for specific routes to get new perspectives of the city but since the Situationist were bound
by their time and place they prioritized individuals who could move independently in cities (Flanagan, 2009).
Influences from the movement opened up for us as a group of women with restricted movement patterns,
to explore how we can take action over places instead of letting the places rule over us (Sadler, 1999).
We asked ourselves what it is to be a woman of today when moving in and inhabiting public spaces, how
our bodies as site of power and identity (Haraway, 1988) can be the mean for play in this embodied knowledge.
With the experiments of mapping spaces outside ourselves but as well as within our bodies (O’Rourke,
2013) we created site-specific games momentarily designed by us and by the places while encountered them.
For us the site-specific game as an inspiration and frame was connecting to power, gender and ethnicity
and asked questions how alienated patterns where transformed to everyday life and matters. The many
realities had to overlap in a connecting net (Law,2004) and by letting the shape and expressions be unknown
and rather unplanned, we have “messed about the absence” (Law, 2004:90), playing with the ambiguity of
what will come out from this.

So let´s play
28th of January 2016
Rule no 1 (Mapping) –
One, Two, Three. Four, Five and Six. Seven and Eight met around a table, in the middle a map over
Ronneby. A small town located in the south east of Sweden. A net of streets. The blue wobbly line indicating
the creek. A square. The big green park. A blue spot by the edge of the map, making the lake. Four, Five and
Six started to look for their street. One, Two and Three tried to find the big food store. Seven wanted to find the
spot for the library and Eight was watching the scene.
What places were common, scareful, uncommon or just familiar?

528
ACTAS ICONO14 – V Congresso Internacional Cidades Criativas | 25-27 Janeiro 2017. Porto-Portugal |
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
C/ Salud, 15 5º 28013 – Madrid (España) CIF: G - 84075977
www.icono14.es/actas

146

A Cidade Representada. Bergström, Annika O & Elovaara, P

On the list over Places I never visit: lake, football stadium, ice arena, theatre, cinema, clothing stores,
swimming hall, the airport, most places in Ronneby.
On the list of Places I want to visit: all the places on the former list but adding the church, the Sea, China
and Thai restaurants.
And the Places I visit often: the big food stores (Willys, ICA Maxi), The Park, Library, Soft Center (for the
Swedish classes), Culture center and each others homes.
On the list of Places I avoid: The forest, dark places in town, the liquor store.
So what was the impression of the town? All 8 speak at each other eagerly: “It is nice,” “yes peaceful”,
“but boring”, “no people in the streets”, “it is small”, “it is friendly”, “beautiful”. Naturally the weather became
the focus. “It is so dark”, “pitch dark”, “in winter we hardly see the sun”. “It is cold”. “But not so much snow as
in the north part where we first came to when arriving to Sweden”, Six said. “In Damascus there are people
everywhere, literally, everywhere”. “You are never alone”, said Three.

2nd of February 2016
Rule no 2 (Walking) 8 pairs of feet walking the streets of Ronneby. 8 mouths talking about what they see. They are like
winter tourists, discovering through darkness. In front of the bright shining Middle Eastern shop window they
stopped. The store obtaining furniture and withdrawing cash among a whole range of other things. Seven and
Eight couldn’t read the Arabic signs so One to Six all translated. They passed other stores, a bank, the square.
It was very cold. Eight women took the stairs up to the church but stopped on the ledge by the whishing well.
Red, green, blue, purple and yellow lightened up the pond. Eight whishes were made. By the church there
was a statue of a woman, flowers in her lap, patiently waiting for summer. She got a name. On a rolled paper
written in ink: Zenobia, after an old Syrian queen. Slippery streets forced eight pairs of feet walk like penguins.
Down to the murmuring creek. “Are there any jumping crocodiles here?” Five shuddered. Two wanted to force
the water to the other side. The walk continued on empty pebble stones, passing a female craft collective 39,
named after the shoesize of the women who started it, all the way home to Eight. Tea and cookies. Drawings
and reflections of the walk. Three wanted to color Zenobia but she was all dark. “What color does she feel
like?”, Seven asked. “Red, that is a power color”, Three stated.

16th of February 2016
Rule no 3 (Lighting) Eight bodies muffled – up, met on the red bridge spanned from one part of the town to the other, over
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the creek. The sun was setting and it was cold and white. Breaths visible like clouds. The snow like an empty
map, perfect for personal patterns made by steps. Or using an empty bottle as a stamp. Names were written,
with Latin letters, with Arabic letters. Printing new meridians and setting new nodes. Eight bodies made star
jumps to keep warm. When the sun took a deep breath and sank into the earth, Eight women drank hot
chocolate and ate cookies in the park. Preparing for the forest expedition. Now eight flashlights ruptured the
darkness, eight women twittered loudly and laughed their way in between trees. Three and Five were insecure
by what dangerous animals possible could be lurking in the blackness. “I would never in my life do this walk
on my own”, Six said and waved with the flashlight. The group of eight moved very tightly, giving each other
the courage to continue. Suddenly they stopped in a circle and Four started to play the famous artist Oum
Kalthoum on her phone. The women started to dance and sing like crazy. The silent forest was now a place
for eight different songlines. Four remembered her homeland, her family, now scattered all over the world. She
translated the lyrics, and through the dark her eyes were shining bright. They reached the icy lake, imagined
the summer. Seven learned a new word: jalid. Ice in Arabic.

1st of March 2016
Rule no 4 (Wording) In the library in between stories they met to pick three random sentences each, from three random
books. Write them down on a paper. 24 sentences. 8 pairs of scissors cutting up the sentences, combining
new stories. Difficulties to fully understand the Swedish language, the small nuances. What if a sentence from
a children book is combined with a sentence from a book about Egypt with a sentence from a book about a
depressing marriage? Eight women are now authors, brutally making new stories as a collective.

15th of March 2016
Rule no 5 (Asking)In the square they met. Sunny and bright. On the benches neatly placed on the side of the space there
were young men sitting. Smoking. Talking. Five said that she never goes to the square because of the men.
Two said she could go there in summer time, with her family to eat ice cream. The women made a circle and
start playing ‘broken telephone’. One started. She whispered a sentence to Two. Two retold the message to
Three and so they continued the full circle. Eight announced what message she got: “He likes falafel” What
was the original sentence? “My husband´s parents are here on a visit”. The group burst into laughter. So
tweaked the information was in the end. Next mission was to write short messages on notes and give them to
people crossing the square. Which season do you like most? Where are the benches missing? Which place in
Ronneby do you like most? Eight messages passing on to strangers. Some ignored the notes, others took the
notes without looking at them, few dared to answer. But the note about the missing benches got response from
the group of men leaning on a bench. First they were bewildered, did the women accuse them for something?
For stealing the benches? Suddenly they understood and one man even had information about the benches:
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“They need makeover.”

12th of April 2016
Rule no 6 (Measuring) Out of nothing eight women re-appeared in the square. Rhythmically walked in different directions.
Nodded. Counted: one, two, three, four, five, six, sometimes up to sixtysix. Five wrote the number in a book.
Two and Three pull the ruler, started to measure the size of the square. Added numbers in the book.
Seven and One measured one part of the square. Six and eight counted lamp posts, thirty. lights,
onehundredtwentyeight. Foodcarts, two. Bins, four. Trees, sixty. “It’s not possible”, Seven cried. The group
gathered and scattered, collected numbers. Benches, twenty. Billboards three. The total square was
scrupulously measured and investigated.
Finally Five added all the numbers in the calculator. It took some moment. “30124 square meters”, she
smiled. “Just a thought, said Five: how much space does a person take?” “We can count how many people the
square fills, said Four”. They measured around a person’s feet to get the average size. Counted once more.
“61648 people”, said Three. So many people, twofold the citizens of Ronneby.
What can we do with all these numbers? Eight brains worked out. How can we activate the square to
make it enjoyable for everyone? Why don’t we invite the citizens of Ronneby to come to the square and take
their space? To make history for future citizens.

26th of April 2016
Rule no 7 (Claiming) If the square was a place where anything could happen, what would you love to do?
Come and take your place was announced all over Ronneby. When people came they had to draw a
chalk circle around themselves. Explaining for eight women what they wanted to do in the square in the future.
”You don’t go there to sit really. It is a dead space, a big empty square which is not used”. The square was
filled with colorful circles. ”Take away the stones”. Red circle. ”Make a park” Green circle. Eight women tried to
get more active answers, what do you want to do?” ”I want to come here and dance.” Yellow circle. ”I want to
participate in a flashmob.” Pink circle. ”What if artists from all over the world could come here and paint and sell
their paintings, like an art fair.” A big, big blue circle. “Drink coffee with friends.” A square circle in white around
a stroller. Eight women couldn’t help themselves from laughing when people avoided them when crossing the
square. One woman said she was in a hurry and started to run. What was so frightening? To be approached
and expected to deliver? Or just the sight of the bunch of women interrogating?
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When the claiming was over eight women counted to 55 circles.

Rule no 8 (Transgressing)
Eight women went for a daytime walk. To discover which places were locked and which places were
unlocked.
Passing by a house with a fence, a sign warning for the dog. Locked. But a space by the creek with two
benches?
“One of the first things we were told when we moved here was not stay too long in front of people´s
gardens”. So eight women passed very quickly houses and gardens. Trying to carefully and silently explore the
surroundings, trying not to make too much noise and not being too visible.
When people passing eight women call a Swedish ´Hej!.
Eight women walked. Suddenly they stopped by insecurity. No signs. Just a feeling that there is an
invisible border. Eight women took another turn. Where does this feeling of an unsafe place come from? From
body or experience or even preconceptions? Eight women wondered if they have the key to the locked spaces.

Conclusions 1 - Playing with boundaries
We started with a few hidden nodes from an almost empty map and rule-by-rule our physical mapping
gave shape to a new world. A world that repeatedly unfolded in a becoming after each rule. By caring through
site-specific playfulness and by touching the matters of 8 rules (Puig de la Bellacasa, 2009). New marks were
made in bodies, on sites as an act of engagement: the stumbling on dark paths, the walking on streets, the
meeting with the square, the clash with bodies, the difficulties with words, the beauty of becoming. Knowledge
and meanings where made by pushing ordinary practices in specific ways of seeing and learning in our bodies
(Haraway, 1988). The encountering with a place through claiming visibility became a personal manifestation
and so the places impacted the collective with anchors and synchronously oriented us from the place that was
towards place to come (Casey, 2009). We became the places.
These particular places, these urban spaces of Ronneby became our living rooms (Casey, 2009:23)
where we tried out becoming by being in touch temporarily, by chance.
In this caring of the small, seemingly insignificant games, different relations were evoked embracing
other possible existences (Puig de la Bellacasa, 2012) of being somewhere in particular (Haraway, 1988) and
engage with that specific moment.
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Conclusions 2 - Caring Citizens
Not only the city was discovered but also ourselves, our dreams and desires. By touch we leveled
up to a caring citizenship, in embodiment we weaved new connections and knowledge. We could touch the
uncomfortableness of being different, acting differently but collectively transforming those feelings into courage
and awareness, playing with the marks and boundaries. Locating and integrating the game with the urban
space playing no longer occurs in solitude, but becomes rather a performance and manifestation in public, not
as a spectacle (Debord, 1967) rather as a personal intimate instant.
Surrender to the unpredictable and the messy, surrender and you will be engaged.
The meaning of Ronneby, at first just a space, quite blank, changed along the path we carefully mapped
to become a measured place, a position from where we could cross and brace against.
So we cared and so we moved (Puig de la Bellacasa, 2012).
Rule-by- rule to come closer to the unknown. The empty spots in the map were no longer featureless
imaginative projections of polarities, but now bodily locations, places of possibilities.
The unknown movement in places transferred in our bodies as embodied maps with pathways
(O’Rourke, 2013) of existence. This cognitive mapping (ibid) gave structure for the citizenship as an ownership
of meaningfulness.
The citizenship is a practice of engagement. Becoming the city and populating it (Haraway, 1988) as an
act, which means activating, remapping, and creating a path, a personal pattern.
To become a citizen is to connect the affirmation of the differences.
Not to avoid but to reach out. Play around.
To become a citizen is to get involved in relations, in everyday life, in the mundane.
To fill instead of fixing, to stay in the trouble (ibid) of the everyday practical life.

Conclusions 3 - Think and touch with
To think and touch with the city (Puig de la Bellacasa, 2012) has given us a sensation of a new way to
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overcome fear and anxiety of not belonging and of being excluded. The women collective has been immensely
important in the process as a matter of care and concern in the process, sharing similar experiences and
understandings, overcoming hesitation and reluctance of being exposed. The playing with the unpredictable.
In the trying of claiming public spaces by collecting partial perspectives to get the whole and its potential
(Haraway, 1988) we have allowed us to be like a secret subject. When working with the square and the event
of “Come and claim” we realized it was troublesome to include others in the process since the care for others´
opinions got a bit overwhelming and complicated. Our paths and patterns got disrupted with other meanings.
The act of turning out in an intimate process made us facilitator more than explorers.
But when returning to think with Ronneby, we stayed in the trouble (ibid) and let the city to flow through
us. We became immersed.
This explorative process has been focused on the unknown, unpredictable and the messiness of being a
citizen. It has not been about changing visible structures of a town but to expand space for thinking and playing
with new embodiment.
The playful movement of our exploration was a subversive act not to categorize or designate our
activities or us as objects (Eduards, 2002) but rather as active subjects.
How could this small intimate process of ours become sustainable as in unfolded and embedded in
public spaces?That is a question we ask ourselves and the reader of this paper.
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Abstract. This paper is based on exploratory interventions in a small city in the
south-eastern part of Sweden. The interventions were inspired both by the art
movement of Situationists and site-speciﬁc games. The activities were also
supported by a diversity of theoretical perspectives. During winter 2016 eight
women explored by developing playful methods what a city, understood both as
a social and material space, could mean for a group of women recently moved to
the city. Through the playful approach the project opened up room for participatory design and abled the group to formulate eight rules, also available for
other city explorers in other cities.
Keywords: Site-speciﬁc games
Participatory design  City

 Rules  Playful  Explorative method

1 Background
This paper is based on a series of exploratory interventions in a small city in the southeastern part of Sweden. The project described in this paper is part of a bigger research
project about how site-speciﬁc games and play in cities can create engaging citizenship.
During one year (2016–2017) we (the authors) met a group of 6–8 Syrian women
every second week, and together we experimented with our joined playfulness, different locations in the city. The aim was to study and develop participatory methods of
playful design for citizenship with help of urban places.
The focus of this paper is to present and discuss speciﬁc methods of experimenting
and intervening with site-speciﬁc playfulness in public spaces. This method development project is a pre-study of how big data that cities produce (like population, income,
education, political afﬁliations trafﬁc, and air quality) could be used for making playful
cities [1].
The structure of this paper is as follows:
In the Research frame chapter, the paper explains within what ﬁelds this transdisciplinary project is situated. The introduction describes how cities often are represented as a future artifact and, wants to give the reader a picture of how the project got
its spark.
A relational city tells how the project started and what important questions were
raised. Walkers and walking women is a short description of why walking was an
important method for the project. Let’s move on - Let’s play is about the experimental
approach while playing together. The rules is the chapter where the rules made out of
© ICST Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering 2018
A. L. Brooks et al. (Eds.): ArtsIT 2017/DLI 2017, LNICST 229, pp. 304–313, 2018.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-76908-0_29
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the explorative interventions are listed. Threads section is a playful rulemaking how to
encounter with the references for the paper. The Final concluding thoughts chapter
closing the paper with a discussion about the role of site-speciﬁc play in cities.

2 Research Frame
This work is transdisciplinary [10] and thus ﬁnds inspiration and methods both from
academic ﬁelds, in our case from Participatory Design and site-speciﬁc games. But we
also looked for inspiration from the Situationists, the art and activist movement. These
approaches together created a rich combination that gave the project the character of an
exploration with an open ending and sometimes also a messy excursion.
As our ﬁrst point of departure, we turned to site-speciﬁc games as a ﬁeld for
research and practice [1, 8, 15] to playfully handling signs and systems in the urbanity.
This genre of games is played on a speciﬁc physical site, usually, in an urban space;
using the player’s’ full bodies and the material in a surrounding to create a game
experience. Site-speciﬁc games embrace physical environments and the everyday life
while playing [15]. By locating and integrating the game with the urban space playing
no longer occurs in solitude but becomes rather a performance and manifestation in
public.
To consider the speciﬁc site with its history, social networks, culture and fauna,
even languages is to situate and impute meaning to the game in creating urban
engagement [6]. The play transforms the consciousness of our everyday life meanwhile
exploring the participatory possibilities of city spaces.
Our goal was also to connect our study and interventions to the ﬁeld of Participatory Design (PD) [19]. PD has its roots in the Scandinavian labor market in the
1970s, aiming to develop inclusive means and methods to involve employees in the
design of computer-based processes. The core ideas for PD was and still is, the
democratization of the society as a whole. In design processes, the implementation of
democratic participation demands inclusive arenas open for experiences of people,
whose lives, design results are going to affect. Since the early days of PD tools and
means of participation have expanded widely and found their way to areas outside
working life. In our speciﬁc case; projects connected to urban development and
planning [7, 20] have inspired and encouraged us to develop further the ways citizens
and urban environments can be connected. Being inspired of PD we especially wanted
to carry on the work already initiated in PD and further develop the topic of how
citizens experience their lived environment and focus on how playful means and tools
can be designed as a collaborative exercise in participatory ways for urban participation. Inspired by the many years of designing the very participation within diverse and
numerous design processes, we were able to phrase questions guiding our own participatory intervention, and in that way bringing PD based ideas with us to the ﬁeld of
game/play. We entered the study with an open-ended question: Can we create a process
where the methods and goals are not decided in beforehand by us, the researchers? This
indicated that we needed to challenge our own expertise and be open and responsive to
the participants’ ideas, suggestions and comments in the planning, decision-making of
the interventions and also during the interventions conducted during the study.
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Our desire to play in the city took us to the ﬁfties, when the artistic and activist
movement of Situationists (1957–1972), took the dandy strolling further by making
walking to a practice of political action of the everyday consciousness. They played
with rulemaking for speciﬁc city routes to get new perspectives and to move away from
the representation of lives into a more experimental behaviour. Under the representation of the city, the true city was hidden, away from the spectacle [17]. To move rapidly
in different atmospheres that the city offered to experience that speciﬁc situation was
the main idea [17]. The Situationists perceived space both as a political and as a
philosophical action of everyday situations, which have inspired artists and game
developers to explore urban spaces for playfulness [17].

3 Introduction
Frozen cities
If you open up a Swedish local paper and see a visual presentation of a future suburb,
you might be surprised. Everything is clean, quiet, the few (white) people present in the
picture sit neatly. Not too near each other. There is no noise. No disturbances. No
friction. No contradictions. The city in this picture is a substantive, a stable assemblage
[9] not shakable. There is no invitation to join or even enter. The city is a presentation.
A pre-deﬁned object [2] which is already in place without troubles and so clean. An
illusion of harmony and stability. The city is done as a readymade package. The slice of
the city presented in the picture ‘is’ - a perfect object we can talk about and like because
it is impossible to dislike its seductive perfection.
There is, of course, an alternative story of the city, the back side. With dirt,
discomfort, and noise. Crowded places, trafﬁc. Worn down houses. Dark tunnels.
Echoing parking lots. But this contradictory presentation of the city would as well
be a frozen story. As a result, we would only get an either-or story, a binary story based
on dichotomies but still a substantive. The city still ‘is’ something, still an object we
can talk about, dislike because it is impossible to like.
These two frozen presentations of a city, disturbed us, the authors. How could these
two city pictures be unfrozen and translated into complex zigzags, and uncover other
stories? Could we break the frozen images as they were imposed on us, and from the
shards make new images, stories and understandings? What is a city we asked
ourselves?
We wanted to experiment and in non-ﬁxed ways play in public places. Compose
actions that could be transformed into engagements with and in the spaces. We did not
want to be the only explorers, but to ﬁnd other curious co-explorers to join our team.
This is what we had in our mind. But where could we ﬁnd bold people ready to step in
our endeavor willing to challenge frozen images, to become brave but modest explorers
in a city? To be ready to be affected and to affect?
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To ﬁnd the brave ones, we also needed to ﬁnd a context interesting, inspiring and
challenging enough to locate and situate our experiments and interventions.
People are on the move. Not as nomadic border transgressing subjects [4] but as
involuntary refugees. During the last couple of years, approximately 850 persons ended up
in a small city in the south-eastern Sweden looking for a peaceful asylum and waiting for a
permit required for a permanent stay in Sweden. This small city underwent a transformation, not made by representations but rather through resistance, desires and wishes.
Our experiments and methods presented and discussed in this paper took off when
refugees from Syria started to arrive in the city with the hope of a non-violent future.
The governor and her allies decided that the county of Blekinge, where the city is
located, would be the county in Sweden that would manage best to integrate immigrants. A lot of so-called integration projects and activities in order to welcome the
newcomers to the city were set into motion. Everything from formal Swedish courses
to singing in choirs, football and bandy training, sewing circles, and dinner parties.
Authorities, schools, voluntary organizations, charity organizations, sports clubs, and
individuals started to act and contribute in a variety of ways. All under the umbrella
term of integration.
Taking a closer look at all these positive initiatives some aspects need to be
reflected upon. Who are the initiators? Who are the ones who exercise power to
organize and ‘open their hearts’ (a slightly modiﬁed phrase of the Swedish prime
minister from 2014)? Who is integrated to what? And what is integration all about?
In critical reflections upon the ‘what is’ and ‘who is’ and the trajectory of the notion
and practices of integration, we (the authors) were keen to see if there could be other
ways and also reasons to create a more messy and mobile socio-material assembly
consisting of the city and its diversity of inhabitants.
We started to think what the small Swedish city might mean for the newcomers. If
and how they could be part of shaping the city. Maybe their eyes, ears, and feet could
tell us new stories about the city? What would the city mean for us already staying
there? Could our eyes, ears, and feet together make new versions of the city? What if
the city could tell stories of its own, seldom heard or already forgotten?
What would become if we brought our bodies, memories, and questions into the
city with its own body and started to walk, disturb and claim space? Our very ﬁrst
question when moving further on from thinking and discussing was: how can our
interventions change our perceptions and feelings of this seemingly boring and a bit
tired small city? How can our joint interventions start to change the place? Without any
pre-deﬁned goals and boundaries of what and who as static entities [2] we started to
imagine to challenge the city as an assemblage of humans and non-humans [9] through
walking, playing and talking.
However, a city as an open arena for everyone is not always reality. All functions
that exist in a city side by side; spatially, juridical, economically, culturally, and
socially are related to gender and class relations [13]. The possible interactions a city
can offer, occasionally meetings of different kinds are restricted by the difference of
what social relations citizens are included in and in what spaces they belong to [13].
Women’s mobility has been restricted historically and culturally [14] and women’s
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lives and experiences are deﬁned as private and men’s as public, and even though
women have changed their position in the public over the last century, men still take a
bigger part of the public life [13].
But we wanted to carry on, taking both the possibilities and constraints with us, and
via the training course, ‘Swedish for immigrants’, we got in touch with six Syrian
women in the age of twenty-three to ﬁfty-ﬁve.
We asked them: “Do you want to play with us?” and they all said “Yes.”
3.2

Walkers and Walking Women – Methods for Exploration

To walk can be an inspirational movement [13] if you spontaneously follow up what
you see or meet on your path.
Influences from the Situationists inspired us as a group of women with restricted
movement patterns, to explore how we can take action over places instead of letting the
places rule over us [17]. As a group, we wanted to be part of the city and well as
observing, being observed, to make a statement of our participation in the city.
To go from looking at the map of the city to start walking into the city and its places
was an exploration of the existential moments [16]. By walking and traversing the
streets, the conversation about how we perceived the city tied us together and created
narratives of what places have been in the past and how places and objects could
become something else. Together with the city, we started to reformulate places by
using our bodily senses expanding the spatiality.
With the experiments of mapping spaces outside ourselves but as well as within our
bodies [16], we were teased to create our own site-speciﬁc games, momentarily
designed by us and by the places while encountered them. For us the site-speciﬁc game
as an inspiration and frame is to connect to power, gender and ethnicity and as
questions how alienated patterns are transformed to everyday life matters. By walking
we stitched together parts of the city to become our playground to turn space into place.

4 Let’s Move on - Let’s Play
We, the group of eight women, took walking as a rhythm to explore the city chosen by
us, stopping to re-name a statue of a naked woman. Imagined the creek full of crocodiles and waggled the icy downhill like penguins. We played with each other, made
new paths and expanded our movements. Collectively we co-created situations by
picking up on each other’s inventions and ideas. The playing emerged for a while and
dissolved into an embodied touch when stopped taking part of the play. Slowly a
relationship between us and the city developed. Our re-engagement with the city also
became a reclamation of a space as a collective manifestation. The reclamation grew
bigger for each time we pushed our spatial expansion [16] further, tried our ‘do not’ to
‘why not’. Who could we become in these places trying out new belongings?
All the playful explorations we did during several months made us wondering. To
stand in the dark forest screaming out a wish to the stars made a connection to the
future. We (the authors) analyzed and reflected on our expeditions with the group, read
notes, listened to the recordings, watched the photos and drawings. Made open frames
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for next occasion. Sometimes we sighed over the mess in our planning or the rush we
always felt before meeting the women. Do we have the pens and the paper?
Where is the recorder? But every time when playing together, our bodies told us that
we were heading towards something in the becoming, something unexpected.
For several months we played crossed boundaries, challenges ourselves and the city.
Asked four young men on a park bench if they knew where the other benches, usually
standing there, where? Getting the answer from one of them knowing that the benches
needed to be renovated.
From the map, we chose spots to visit and brought some props to play with.
With open minds, we explored and did not expect much. Is it possible to invite citizens
to come to the city square to claim their space by drawing a chalk circle around their
feet?
When we ﬁnally zoomed out there it was: eight co-designed rules which deﬁned a set
of different activities to play with [18].
Rules are what make a game’s fundamental [18] and in this game, the rules were not
made from moral, not from regulations or norms, but aimless and unpredictable. They
dictated how the game behaved [18]. If you follow them you can make friendships, get
to know your city in a new way, challenge your everyday life or just have a moment of
fun. The set of rules that were developed are explicit rules, do this and do that. But in
between these commands, the space for implicit rules is embedded and welcoming
negotiations and renegotiations of the rules [18].
The ambiguity of the rules opens up possibilities for a leap of joy from an everyday
activity into a playful moment which simultaneously initiates a situation of
participation.
Our rulemaking became a pattern of accepting and giving in a motion towards the
unknown. The city turned into a companion and together we revealed the secrets of
entanglements instead of splits.

5 The Rules Designed
We mapped places that we visited often, or never visited or wanted to visit. Places we
avoided.
We walked to a place chosen on the map, explored it, talked about it. We left a mark
and we took something from the place to bring with us.
We lighted a dark forest playfully. In the darkest spot, we shouted out a wish.
We transgressed boundaries, stopped in front of people’s houses and asked ourselves
which place felt welcoming and which do not.
We reformulated by randomly cutting out sentences from books and made new
stories.
We asked strangers questions that we had made up from nowhere.
We measured the town square carefully with a yardstick and counted every object in
the square.
We claimed the square by inviting citizens to come and draw a colorful circle around
their feet.
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6 Threads as a Possibility for New Rules
The project we have lived with and loved for one year and a half has been an act of crossing
of many vibrant threads. Like Donna Haraway’s [9] ﬁguration, or game as Haraway also
calls it, of cat’s cradle we have taken a combination of doing/thinking/making together.
Creating occasional patterns by receiving and proposing threads coming together and
apart. Sometimes threads form patterns and co-operate kindly, though momentarily.
Sometimes threads misbehave and just end up in an endless tangling so you have to make
a violent cut. A cut which opens up for something unexpected, a new entanglement.
Playing the cat’s cradle is a never ending play, there is no ﬁnal goal to strive for. It
is more a resistance to ﬁxity and dominant visions. Something ever changing is hard to
catch but gives the rhythm of playfulness.
By inviting interesting people and their texts and experiences to think together with
us, we can highlight some of the threads in our cat’s cradle and invite texts and
thoughts to continuously play with us. We want to challenge the understanding of how
we can read and intervene with theories while making playfulness.
The Rule-Make a cat’s cradle
Read Donna Haraway’s article about the cat’s cradle from 1994.
Find someone to play with. Choose the threads. Create a pattern. Play until it is not
playful and fun anymore. Start again. Stop. Keep on going. There is no end.
Thread number 1 Cross boundaries
Re-read Donna Haraway’s text about cat’s cradle.
Cross boundaries, both visible, physical and imaginary in your city. Do not stop there.
Ask instead what kind of work boundaries do. What kind of city do they produce for
you? Can you survive? Do boundaries of the city hurt you?
Thread number 2 Let the city fluid
Read John Law’s and Vicky Singleton’s article about object lessons from 2005.
Find a park bench. Sit down. Ask yourself: Am I sure everything I see is ﬁxed?
Things, people, animals? Imagine a city as a fluid space. Does the city keep its shape?
Does a city have to keep its shape? Can a city come in many shapes?
Thread number 3 Forget objects and subjects
Read Karen Barad’s book about agential realism, intra-actions, apparatuses and cuts
from 2007. Read once more. And one more time.
Choose a place in a city. Look around. Gather everything you see. Do not categorize.
What’s going on? Surprise yourself and tell a new story you have never told before.
What and who acts? What did you include in your story? What did you exclude? What
are the consequences of your choices?
Thread number 4 Know & care
Read Maria Puig de la Bellacasa’s article about knowing as caring from 2012.
Make a map of your relations. Whom do you think with? Whom do you think for?
What do you care? Borrow a dog, if you do not have a dog of your own. Have a walk
together. Listen to the dog. What does the dog know that you do not know? What do
you know together?
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Thread number 5 Design your Thing
Read Pelle Ehn’s article about participation in design things from 2008.
Decide what you think about design? Who is designing for whom? Who is using? What
is to be designed? Move on and start to play a design game. You are all designers,
users, and participants. Design the city as a parliament. What kind of devices do you
need? What kind of infrastructure do you need? How can design carry on after you
have left the design game?
Thread number 6 Do not avoid contradictions
Read Carl DiSalvo’s book about adversarial design from 2012.
Return to your design game of a parliament. The Consensus is not an option. Make sure
that controversies can flourish in your democratic design experiment. Arrange a choir
of multiple voices. Let the choir sing at the city square. Listen. Do you tolerate disagreement? Does it feel uncomfortable? Do you, by all means, try to reach harmony?
Think again. Develop your design game further. Reserve space for polyvocality.
Practice. Reflect. Keep on going. Have patience.
Thread number 7 Add a thread of your own choice

7 Final Concluding Thoughts
We would argue that a city is not either or, nor it can be deﬁned or ﬁxed as a problem.
The city is in becoming with its citizens. It is a living net of material-discursive
relationships [2] and made of different constellations of humans, artefacts, infrastructure and memories, depending on who is playing with the threads. A city is a pattern
open to reformulate or change, as you want and a game could be the vehicle for that
change [8]. It is about designing living relationships together, to be aware of the
unknown and the always there. A city is a living object, a messy condition always with
partial understandings of what it could become [12]. The trickster is that we who live in
cities do think we know the city, our hoods, we see it as a stable network [11] but it is at
another level something undeﬁned, something possible to imagine and construct the
opposite to what we know and experience. By stuttering and stumbling, we can
sometimes reach further by letting us dwell in the fluidity or the void if you prefer so.
A city has as many shapes as there are interpretations.
It is not the rules that dominate and master a game but the relationships evoked
when playing [18]. What our rules did was not only shaping a relationship to a city and
amidst the players but they additionally designed a place, a Thing [6] to manage
players’ own imaginations, relations and actions within. Rules that put the adversarial
into the light, a city can be a livable place for everyone but not as a ﬁxed place of
consensus but rather with tensions to play with [5]. Cities could thus be more of a place
for collective articulations [5] and deﬁned by rules at the moment.
Cities should not be deﬁned as in the picture described in the very beginning of this
article but more as a caring map of vibrant relations [3]. To create a playfulness by
using a site-speciﬁc game in a collaborative design process with messy steps is to
embrace the imperfect which let us continuously ask questions along the way. Questions important for the exploration and formulation of implicit rules. The imperfections
can show what is hidden under the surface and open up for what can be a possibility.
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By imperfection, citizens can meet and induce a possible city as a novel everyday
collective practice. What is it to participate with a place? With the everyday environment? What is it to design a city life?
The work we did initiate is one possible line to start questioning what polyvocality
might mean and how we could mutually, in joint playful performances of humans and
non-humans, shape and re-shape the accustomed city. We can also relate our process to
a ﬁguration of Thing [6] for thinking and practice design processes. According to Pelle
Ehn, design is not only about designing objects and systems. Design could be more
considered as collaborative assemblages, i.e. the Thing. Participants like the city, citizens, artifacts, infrastructure, culture, values, and economic conditions were the
members of our Thing, the explorations and interventions. In our case, the Thing took
form because of the members’ commitment, which was the prerequisite for initiating
the design practice of both citizenship and the future of the city.
We tried on a small intimate scale to challenge beliefs and values of what a livable
everyday place might mean. By becoming humble witnesses to an ongoing change
there can be potentiality to redraw the pattern of the caring understanding and
knowledge that we, the inhabitants, on daily basis, create in urban relationships, both
visible and invisible.
In the end, we all dream of cities and places that we can become playful with.
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Abstract. This paper explores how Donna Haraway’s “String Figuration”
together with Maria Puig de la Bellacasa’s concept of “touch” as a design
method have worked in the process of an augmented reality (AR) play called
Play/ce. The aim of this paper is to propose that designers of playful cities are
creating the conditions for playability to show how players can try out and play
with responses in a city by different acts of touch. I suggest that responding,
which comes from the act of relaying, is part of designing ‘games as a social
technologies’, a concept from Mary Flanagan. I will develop this concept since I
think it is especially interesting to take into account when it comes to using cities
as playgrounds and turn people into full body players to explore what touch
means.
Keywords: Playability
String ﬁgure  City

 Responding  Social technology  Touch

1 Introduction
This paper explores how Haraway’s String Figuration [1] together with Puig de la
Bellacasa’s concept of touch [2] as a design method has worked in the process of an
augmented reality (AR) play called Play/ce. The aim of this paper is to propose that
designers of playful cities are creating the conditions for playability of how players can
try out and play with responses in a city.
The idea of playability opens up for responding to the city as a self-organized
system [3] rather than a ﬁxed entity and asking questions for how to design games
(playfulness) as social technologies, a concept from Flanagan [4]. The emphasis on the
social is especially interesting to take into account when using cities as playgrounds
and turn people into full body players by practicing how cities could become playable
when negotiating with its constraints and what might be possible [5].
Play/ce, which is still in progress during 2018, is a collaborative project with focus
on playing and exploring an urban space. So far seven design activities, which will be
explained in Sect. 5, is the start of forming an AR play for mobile phones. The work
with Play/ce is an investigation in how to design a playable city by re-interpreting its
system by different technologies of touch and to ﬁnd the hidden narratives of play and
meaning of the place [6]. Puig de la Bellacasa’s [2] concept of touch, deepens the
knowledge of how bodies can create relations with cities and enhance the concept of
play as a social technology. When playing with a city, the playing body is constantly
encountering different physical objects and surfaces in the city which the body resists
© ICST Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering 2019
Published by Springer Nature Switzerland AG 2019. All Rights Reserved
A. L. Brooks et al. (Eds.): ArtsIT 2018/DLI 2018, LNICST 265, pp. 256–265, 2019.
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[7]. In these physical encounters, norms and representations of places transforms into
motion and meanings, and patterns of the places are changed or at least challenged.
Playability in Play/ce questions ﬁxed meanings of the city spaces. Instead of seeing
objects and situations as games we can see them as playable and thereby explore the
meaning of the limitations [5] of the physical bodies and the ﬁxed materials of cities.

2 Play Through the String Figure
The cultural theorist Donna Haraway uses the string ﬁgure (cat’s cradle) as a ﬁguration
for knowledge-making and world-making among other practices [1]. To play with
string ﬁgures is a relaying practice [1], a passing on but also a receiving of threads to
stretch or bend. It can be a collective play, with several players passing the string
ﬁgures back and forth adding something new or proposing something else [1]. In my
work the string ﬁgure as a practice puts focus on responding, which is an act of giving
and receiving and the string ﬁgure making often comes from unexpected collaborations
of players and combinations of the string [1].
For this paper I will transfer the string into the idea of the indeﬁnite AR play for
mobile phones, this is what we had at hand from the start. The string ﬁgures that will
emerge as soon as the picking and passing of the string are initiated are in the paper
transferred into seven different design practices which will later on lead to the ﬁnal
design of the AR play. Utilising Haraway’s ﬁguration the’making and analyzing’, has
resulted in an entangled practice of various positions which are expanding and questioning the public space and changing the perception of it. From working with the
ﬁguration it has been clear that relaying is an invitation to respond and explore how to
respond, which can be expressed in various playful ways when using the body as a
(touching) sensor. The practice of relaying, to make something to pass on for someone
else to perceive and continue, creates a connectedness between players as well as
between players and the city.
The response of each design practice which leads to another, is what Haraway calls
“response-ability, the collective knowing and doing in an ecology of practices” [8,
p. 34]. This ability to respond, which in Play/ce is the collective practices of everyday
life and physical matters in a city, becomes a shared experience of rules, behaviors,
norms, taboos and possibilities. The response can also become a proposal and invention
of new patterns [8] open up for the possibility to connect with a stranger or break a
norm for what to do in a place, like walking backwards on the train platform. The
response-ability as a collective practice, to play, is to be accountable [8] for relating to a
city and its inhabitants and questioning how we can be more connected with one
another.

3 The Vision of Touch
Touch is an often neglected sensorial universe since vision has been the dominant
conveyor in modern knowledge amassment and concrete conditions [2]. Digitized
technology has been focusing on visual experiences where increasingly more advanced
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graphics cards and resolutions have been the goal, meanwhile touch technologies also
have evolved rapidly, something Bill Gates calls “the age of digital senses” [2, p. 302].
Puig de la Bellacasa suggests that the haptic technologies are very much about gadget
sprouts expectations of innovation which tends to ‘mimic the real thing’ [2, p. 32].
Instead she wants to turn to how to enhance everyday experiences which is for me
intriguing when designing playable cities. We constantly touch our everyday surroundings with our bodies, both physically but also by feeling the sensations stimulated
by all our senses [2].
I see the body as a sensory device which plays with the environmental inputs like
buildings, other human bodies, materials of the city, the wind and light. Touching as an
activity embody the materials of the city and create reassessments of relationships [2].
In extension this contributes ideas about how we could relate to your world, technology, our bodies and everyday practices [2]. To touch is to relate and to create a
relationship with the surrounings.

4 The Everyday Life Technology
A part of designing playability in cities includes how play can be a social technology
[4] and how this social technology can help create a relation to a city when perceiving
objects and situations as playable [5]. When designing play in the city as a practice or
situation, the materials of the city has to be considered as the factor which pushes the
development of the play forward [7] and has to take into account the network of
humans, non-humans, spacing, timing, contexts and imaginations [9]. Flanagan does
not go so much further into how social technology is developed and how it is functioning except that play has the ability to distinguish or abstract everyday actions [4].
The notion of everyday practices is what play designers have to defy to expand the full
range of every- day life activities to research the area of playable cities.
Play as social technology embraces the social and cultural networks of a city. How
does a city work? What makes a city? Who are in relations with whom, or what? Who
are excluded from which networks? The focus of my work is daily life, or to be more
precise, the daily movements and the activities which are performed, or not, in public
places. What happens with the daily movements and activities when speculating about
alternative possible practices and actions in a city? How to get out of the daily routines,
like walking to and from the bus station, by the inquisitive question, what if? What if I
shake hands with every person I meet on the street? As a designer perceiving players’
bodies as sensors I suddenly have a lot of opportunities to play with a whole range of
senses and experiences. To be in touch with the city opens up for other ways of playing
and being playful. It becomes an embodied experience and moreover embodied
knowledge of the city. It is also possible to see these kinds of plays, which Stenros,
Montola, and Björk call ‘ambient games’, like games that are activated when the player
wants to play and highlight the players actions in everyday life, which in turn influence
the playing [10]. This spatially expanding playfulness uses the city as it is always
running in the background, with the possibility to tap in at any moment [10]. To see the
city as an ambient playground is to open up to engagement in every day moments and
situations and to play with situated responses.
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5 Play/ce, a Play in Progress
5.1

Background

Play/ce has the outspoken goal of achieving participation in a city planning process and
a set collaboration with the municipality and its city planning ofﬁce. Even if the project
has not ﬁnished, it can still show a pattern of the experimental proposal for designing a
playable city. The project is a collaboration with Blekinge Institute of Technology, and
the municipality of Karlshamn in south east of Sweden. The aim of the project from the
municipality perspective is to get more youths to express their opinions about the
planning of a city since few young people are involved in the city planning process.
The municipality tried summer 2017 together with the youth council, a Minecraft
camp, to get more engagement in the city planning process. The initiative was not very
successful due to technical issues the youths faced when adapting a real city area into
the engine. The participants also had problems working independently to ﬁnd motivation for problem solving and they experienced working with Minecraft dull and
monotonous. The fact that the youths did not explore the physical area until very late in
the project, created a distance to the environment and how it was experienced. There
were no female participants in the project.
Since I am interested in what designing playfulness in public places actually mean
and what these kinds of play do to the players, non-players and the city, my approach to
the Play/ce project was to combine the physical world with the digital to explore how
these two approaches could beneﬁt from each other. Rather than focusing on building
Karlshamn in a digital game like Minecraft, which require a lot of time and focus in
front of a computer, I wanted to consider another technological solution, to approach a
mix of different technologies, both physical and digital, to explore the physical city.
During a conversation with a technically skilled colleague, who also became part of the
project, he saw that an AR solution for the smart phone could be the solution we were
looking for to get away from a to ﬁxed computerized world. To sit in front of a
computer to plan a future city is contradictory when relating to playability, touch and
body as a sensor. Smartphones are also under development to become “prime loci for
digital mapping practices” and the creation of spatial stories to pattern the everyday
movements [11]. To this mapping other practices can be added, which is not only about
locations but about sensations and touching. The mobility of the phone gives the
possibility to combine both digital and physical technologies influenced by touching
and responding with the digital and the physical world.
5.2

String and String Figures in Playce

The string loop for Play/ce is the idea of the AR play. We do not know how the play,
the ﬁnal combination, at the moment made from seven design practices, will be
experienced or how it will work out but we do have this string to ﬁgure it out. When
draping the string over the hands the design process starts. The idea is to let the play
design emerge from different design practices to follow up on each one to see what
emerges. It is a slow and sometimes frustrating process since the eagerness to know or
at least imagine the ﬁnal result can sometimes take over. It is not about me as a designer
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Fig. 1. String ﬁgure game Picture by the author.

or researcher but about the collective “knowing and making” [8] slowly becoming a
part of the city through everyday practices and experiences.
The seven different design practices/string ﬁgures, so far, which has started to shape
the combination for Play/ce, have been a practice of relaying in the sense that different
players, in different constellations have participated from time to time. It was not
planned from the beginning but since all the players (young women in the age 15–17)
have been busy with school and sport activities, it turned out to be the best solution for
the project. In the next Section I will explain the seven design practices with different
technologies of touch and how they follow on each other.
5.3

Mapping

When a city is the playground a convenient start could be to take a map to see its shape
and structure of streets, buildings and in between spaces.
In order to situate ourselves in the city of Karlshamn, the ﬁrst string ﬁgure to
emerge when picking up the string was to jointly draw a map over the city. By mapping
important places like home, school, library, café, and how each and every one of us
moved around in the city on a daily basis, an emotional map appeared. Usually maps
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are used to understand and grasp a city but when drawing your own map it becomes
more emotional and not just a graphic representation of the spatial understanding [12].
Maps are a set of codes and conventions that follow cultural, political and even ideological interests, and for a map to be useful it must offer a categorization of the real
world [12]. To draw your own map is a highly subjective but nonetheless situated act to
get an image of how young women perceive their city, disrupting the coherence of the
planned city and open up for possibilities which showed an alternative taxonomy [12].
The drawing did not only become a pattern of young women’s movements, orientations
and what places they found valuable for their daily life and socializing, but the drawing
also broke the conventions of what a map looks like and how it represent a city. Now
the map showed favorite places like the library, the shopping mall and home in a non representational way and added an invisible story about the issues between youths and
their communities, which was marked as symbols for telling about for example a big
ﬁght outside the MacDonald restaurant. The vivid storytelling about everyday life
through the drawing gave a new layer of experiencing a more sensorial map of
embodied knowledge.
5.4

Walking

The experience of the mapping was not enough, so to be more in touch with the map
the new pull of the string gave an alternative drawing of the map, this time with the
body, by walking. Walking as an act to explore a city is well known from Baudelaire
with his idea of the ‘flaneur’ and from the Situationists with their ‘derivé’. The concepts have during decades been widely used by artists and game developers [4]. When
becoming aware of our surroundings the walk can generate an embodied engagement
with the surroundings [13], a sensing of the physical resistance as surfaces, traces, and
marks that the body creates. Walking creates an active engagement through the perceptual and the material in the landscape [13]. From drawing a representation of the
spatial understanding to an embodied action, the drawn lines expanded the spatiality of
the city. To move through the physical environment, which on the map is plotted in
various lines in different colors, is like turning its symbols into lived experiences by
using the body as a sensor. Our ﬁrst place to visit was a secret spot upon the big tunnel
leading in to town, through a rock, sheltered but also vulnerable because of its distance
to people. When reaching the top, it was obvious that from above the rather small town
gave the impression of being bigger through a bird’s eye view. One of the players
recorded the sound and we all agreed that the trafﬁc noise below, from a distance gave
the impression of a far bigger city. Shifting from looking to listening the experience of
the city expanded our embodied knowledge.
5.5

Placing

The combination of mapping and walking, gave the feeling of too much drifting, and to
not risk to lose the players’ interest, I took the decision to choose one site to work
closer with. The municipality had in earlier meetings expressed an interest in the train
station, which was undergoing plans for a combined housing and station development.
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A train station is a transfer of people and when spending time there it was obvious
that the area in many ways was a non- place, a place which is not relational, have no
identity or is historical [14]. People pass it to depart or arrive with trains or busses,
coming and going. By inviting two architects to come and have a conversation about
the station area my idea was to see how they wanted to continue the relay of the nonplace which had emerged. One of the architects told us how she had when commuting,
continually photographed her feet leaning on the bench while waiting for the train.
A photo sequence showing different shoes, different lights. From the story the waiting
as an activity emerged, and sparked us to think what kind of touching activities could
be possible to do while waiting.
5.6

Photographing

When asking ourselves how to turn a non-place to a place of content, to sense it
differently, while waiting, the starting point was to pay attention to all the details of the
area, details that at ﬁrst did not seem to matter at all but when noticing began to come
into play. By taking photos with our phones, details were traced and caught. First some
of the players thought it was odd to take photos of the station but when a player
suddenly saw themes like shadows, squares, green colors, trash, writings, and circles,
the act of photographing turned the eye sight into touch to get the experience of the
materials in the area [2]. The countless chewing gums traded into the asphalt became
secret marks leading to somewhere speciﬁc. The close up details of things that
otherwise had been invisible now emerged with its fabrics, outlines, colors, and
importance of giving the station area its speciﬁcs. Very soon the feeling of familiar
became more noticeable and we ended up with hundreds of pictures.
5.7

Combining

The photographs opened up to a place of new emotions and meanings [15] but the
pictures were scattered pieces of the station with no internal coherence. How to put the
place together again but this time with emotions rather than representation? One player
suggested a collage to ﬁt the pictures together as a jigsaw and by putting the pictures
together while asking what each picture does to the other, a pattern of the station area
emerged. Obviously, it was a rather grey area with only some solitary color dots like
the red ticket machine, the yellow post box and the green grass growing between the
paving-stones. There were not many circles in the station area except from the manhole
covers, the big pots with planted flowers, signs, and buttons on the ticket machine.
There were more squares, like doors, boxes, house, windows, and ventilation gaps and
straight lines showing directions. The string ﬁgure was a collage over the station area
with details that have been unseen and untouched until now. The details did not reveal
much activity.
5.8

Adding

From the absence of activity in the station the following discussion was about actions
and practices. What if activities were added to the collage? We started to cut out
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pictures from different magazines of people and animals doing things, like running,
cooking, gardening, kissing, caring, drinking, sporting, washing, talking, cheering and
even slaughtering a sheep. When adding these pictures into the silent and still collage,
the train station now turned into a far more exciting place, more livable and active.
A space of potentials and speculations. Could it be possible to play sports in front of the
station house? What if people washed their clothes and hanged them on strings? Could
strangers meet on the staircase over a cup of coffee and share their dreams and desires?
All possible activities were raised from the new collage as an alternative world-making
process [2].
5.9

Acting

The adding and speculating of activities reminded us that places have rules in themselves which could possibly be linked to different activities. What practices were
already waiting for the player to activate? When returning to the area we found the
rules dominating the train station were the visual signs of prohibitions or warnings like,
‘don’t smoke’, ‘watch out for trains.’ There were also invisible rules, ‘how to sit on a
bench’, ‘how to wait in the lounge’. What if our group cheered people as a welcome
when arriving with the train? When the train arrived, we cheered the passengers and got
responses of surprise or confusion. We discussed what it felt like breaking an invisible
rule and the common reaction was that as a collective it felt much easier to do so. After
tweaking other invisible rules like walking backwards back and forth on the platform
and start talking to strangers, we discussed what new rules to add. One player from
Syria wanted a rule which says: ‘Speak Swedish with me’, since she never got the
chance to learn Swedish. The embodied experience of making new rules opened up for
opinions of how to expand the relation with the station to create more encounters.

6 Play as a Social Technology
In this paper I have proposed that designers of playful cities are creating the conditions
for playability in which players can try out and play with responses in a city and its
materials. By using Haraway’s ‘string ﬁgure’ together with Puig de la Bellacasa’s
concept ‘touch’, as a design method I have shown how the practice of responding in the
process of Play/ce opens up for multiple technologies, behaviors, wishes and practices.
These responding connections craft conditions [1] where different experiences and
knowledges can expand and shape various possible cities. The city means different
things to different people, or even further, have no meaning at all, for example some of
the players from Syria and Somalia did not even know what city they lived in since
they mostly stay in their housing area when not being in school. There are women of all
ages and nationalities who do not want to walk in cities when its dark and after the
stores are closed. Cities are often depicted to counter women’s needs and desires [16].
To play with only women reveals what is not working in a city, that women in all ages
do very often feel insecure in public places, that men take bigger part in public and that
some places excludes women in fear of sexual harassments [16]. The city is not an
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open playground, it is very much predeﬁned by city planners, imposed by hierarchies
and various social relations.
How can playability in a city become “respons-ability”, playing with relaying
practices where the collective knowing and doing [8] but also previous experiences, are
generating new string ﬁgures for others to respond to? The process of Play/ce has
shown several examples of how play is a way of testing the city’s unknown and hidden
systems, and how to speculate about responses while trying them out. For example, the
player who wanted a sign in the station, which says “Talk Swedish with me” made her
desire outspoken but also pointed to the fact that very few people talked Swedish with
her. This in turn led to another player to sit down with a stranger on a bench and start
talking.
Relaying is a constantly changing practice which do not preserve one player’s ideas
or concerns but connects combinations of experiences and desires which creates
unexpected responses. Playing in the city becomes a way to negotiate with what
already is there and to consider alternative relations by re-conﬁguring rules and
behaviors in an urban area. To design playability with the embodied player is
undoubtedly to challenge the principles of how to live, behave, relate, move, share and
connect in an everyday city [17]. Play as a social technology is to enable relaying. It is
to design for giving and receiving of manifold collective responses for learning how to
live with others and become able to respond for the becoming of a city [2] as a playful
and flexible system of belonging.
The process of Play/ce will continue in the autumn of 2018.
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ABSTRACT
Min utgångpunkt för den här avhandlingen är att
undersöka hur ett spelande som utgår från spelarnas fysiska kroppar och publika platser kan få
betydelse i städers vardagsliv. Jag utgår ifrån att
den fysiska platsen och spelarens kropp får för lite
uppmärksamhet i plats-specifika spel. För det här
avhandlingsarbetet har jag sammanfört plats-specifika spel och feministisk teknovetenskap för att
kunna utforska vad som uppstår i det mötet. Feministisk teknovetenskap bidrar med att utveckla en
speldesign där spelarnas sinnen berör och responderar med sin omgivning för att förflytta invanda
handlingar till att bli utforskande spelhandlingar.
Mitt arbete involverar det materiellas betydelse
för speldesignandet; platsers ytor, ljusförhållanden,
föremål och form men även föreställningar, normer
och konventioner får betydelse för spelarna och
deras val, önskningar, handlingar och motstånd. De
publika platserna och spelarna skapar tillsammans
speldesignen och omförhandlar det materiellas roll
för det plats-specifika spelandet. Min forskning
bidrar till det området som oftast kallas spelbara
städer (playable cities). Jag vill med mitt bidrag utveckla en kritisk speldesign som tar hand om den
komplexitet som städer och mänskliga aktiviteter

innebär. I mitt arbete utgör speldesignmetoderna
av de vardagliga praktiker och föremål som finns till
hands för att designa plats-specifika spel. Genom
att spela och leka i staden möjliggörs rörelseutrymme som också ställer frågor om hur människor
använder publika platser och till vad. Avhandlingsarbetet består empiriskt av tre plats-specifika spel
som jag har designat på olika platser tillsammans
med olika grupper av kvinnliga spelare. I avhandlingen utvecklar jag vad jag kallar för spelandedesign. Det vill säga att spelarna samtidigt spelar och
designar spelandet. En feministisk teknovetenskaplig
spelandedesign handlar i den här avhandlingen om
att undersöka den värld som kan te sig strukturerad och regelstyrd men som genom spelandet visar
hur rörlig och komplex den är. Det är en spelandedesign som inte bara leker med det strukturerade
på vardagliga platser utan även försöker hitta och
ta hand om det oväntade som kan uppstå. En feministisk teknovetenskaplig spelandedesign är en
metodologi för att skapa lekfulla handlingar för att
göra motstånd mot det som vill bli alltför konventionellt eller likriktat i hur människor lever och
verkar i städer.
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