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Sammanfattning
Svensk titel: Vårby år 2170, fiktion eller verklighet?: En kvalitativ studie om hur
deltagande ljudfiktion kan engagera ungdomar i stadsplaneringsprocesser

Barnkonventionen fastslår att barn och ungdomars röster ska höras i frågor som rör dem.
Inom stadsplaneringsprocesser finns behov av nya metoder som inkluderar ungdomar på ett
meningsfullt sätt. Studien syftade till att undersöka hur deltagande design, designfiktion och
ljuddesign kan kombineras för att engagera ungdomar i stadsplaneringsprocesser. Detta
undersöks i studien genom att utveckla och utvärdera en metod som benämns deltagande
ljudfiktion. Metoden testades med ungdomar på en fritidsgård i Vårby gård där ljudfiktioner
av Vårby år 2170 skapades och diskuterades. Resultatet visade att genom diskussion och
spekulation kring framtiden avslöjades viktiga insikter om ungdomarnas verklighet, vilka kan
vara av värde i stadsplaneringsprocesser. Vidare fann studien att ljud kan vidga ungdomars
perspektiv på sin närmiljö. Studien visade att deltagande ljudfiktion har potential att engagera
ungdomar men att de hellre vill diskutera nutiden för att känna att deras röster blir hörda.

Nyckelord: Deltagande ljudfiktion, ljudfiktion, designfiktion, deltagande design, egenmakt,
ljuddesign, ljudlandskap, sonic interaction design

Abstract
English title: Vårby year 2170, fiction or reality?: A qualitative study of how participatory
sound fiction can engage youths in urban planning processes

The Convention on the Rights of the Child stipulates that the voices of children and youth
must be heard on issues that concern them. In urban planning processes there is a need for
new methods that include youth in a meaningful way. The study aimed to investigate how
participatory design, design fiction and sound design can be combined to engage youth in
urban planning processes. This is investigated in the study by developing and evaluating a
method called participatory sound fiction. The method was tested with youths in a youth
center in Vårby gård where sound fictions of Vårby in 2170 were created and discussed. The
results showed that through discussion and speculation about the future, important insights
were revealed about the youths' reality, which can be of value in urban planning processes.
Furthermore, the study found that sound can broaden youths’ perspective on their immediate
environment. The study showed that participatory sound fiction has the potential to engage
youths, but that they prefer to discuss the present in order to feel that their voices are being
heard.

Keywords: Participatory sound fiction, sound fiction, design fiction, participatory design,
empowerment, sound design, soundscapes, sonic interaction design
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1. Inledning
Den 1 januari 2020 trädde lagen (SFS 2018:1197) om Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter i kraft i Sverige (barnkonventionen). En av de grundläggande principerna i
barnkonventionen är att barn har rätt att bilda, uttrycka och få sina åsikter respekterade i
samtliga frågor som rör dem. Därtill framhåller barnkonventionen barns rätt att få sina behov
tillgodosedda och medverka i samhällsutveckling (Boverket 2020, s. 46). Barnkonventionen
har därför bidragit till att barn och ungas rätt att delta i stadsplaneringsprocesser satts på
kartan (Cele & van der Burgt 2015, s. 14). Förutom att barn och ungdomar enligt lagen har
rätt att få sina åsikter respekterade i stadsplaneringsprocesser gällande projekt som rör dem,
menar Nordström och Wales (2019, s. 507) att barn och ungdomars deltagande även bidrar
med många fördelar. Nordström och Wales (2019, s. 507) menar att barn och ungdomar kan
bidra med nya perspektiv som vidgar synen på relationen mellan människa och miljö i
stadsplanering. Därtill kan barn och ungdomars deltagande utmana rådande maktrelationer
mellan barn och vuxna samt förändra praxis på ett sådant sätt att nya rutiner upprättas som
möter barns behov (Nordström & Wales 2019, s. 507).

Trots detta exkluderas barn och unga från stadsplaneringsprocesser menar Cele och van der
Burgt (2015, s. 14). Boverket (2020, s. 27) genomförde en enkät där Sveriges kommuner
tillfrågades huruvida de har tagit hänsyn till barnkonventionens artiklar i sin fysiska planering
samt huruvida barn varit delaktiga i arbetet med fysisk planering. Resultatet visade att i
ungefär hälften av Sveriges kommuner tas barnkonventionen inte i beaktning i den fysiska
planeringen och i ungefär hälften av kommunerna deltar barn och ungdomar inte i arbetet
kring fysisk planering (Boverket 2020, ss. 34). Ungefär en femtedel av kommunerna svarade
att de varken tagit hänsyn till barnkonventionens artiklar eller låtit barn vara delaktiga i
arbetet med fysisk planering (Boverket, s. 34). Cele och van der Burgt (2015, s. 14) menar att
anledningen till att barn och ungdomar exkluderas från stadsplaneringsprocesser är bristande
kompetens hos planerare samt en stelhet som finns i planeringsprocessen. Boverket (2015)
menar att det finns olika beprövade metoder för samverkan med barn och unga i
stadsplanering. Att barn och ungdomar ändå utesluts från stadsplaneringsprocesser (Cele &
van der Burgt 2015, s. 14; Boverket 2020, ss. 27–36), indikerar att det finns ett behov att
utveckla arbetet med att inkludera barn och ungdomar. För att göra det behöver nya metoder
utvecklas som både skapar värde för planerare samtidigt som det blir meningsfullt och
intressant för barn och ungdomar att delta.

Denna uppsats skrivs inom ramen för forskningsprojektet Planning with youth: a tool and a
framework for an engaging, meaningful and forward-looking participation of youngsters in
shaping attractive and sustainable living environments (projektnummer 2019-01887).
Forskningsprojektet syftar till att utveckla ett ramverk för att inkludera ungdomar mellan 13
och 18 år i stadsplaneringsprocesser (Södertörns högskola 2019). I forskningsprojektet
studeras om och hur olika deltagande metoder och verktyg kan användas för att ungdomars
röster ska bli hörda. Projektet finansieras av FORMAS – ett forskningsråd för hållbar
utveckling, under det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.
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Uppsatsen kombinerar deltagande design, designfiktion (eng. Design fiction) och ljuddesign
som verktyg för att engagera ungdomar i stadsplaneringsprocesser. Uppsatsen utvecklar och
utvärderar en metod som benämns deltagande ljudfiktion. Studien fokuserar på fantasi,
spekulation och ljuddesign där utgångspunkten är ungdomars idéer om hur framtiden skulle
kunna låta. De Winne et al. (2020, s. 1) menar att det finns en trend att samskapa stadsrummet
tillsammans med samtliga intressenter, inklusive lokalbefolkningen, som öppnar upp för nya
möjligheter att inkludera alla sinnen i stadsplaneringsprocessen.

Arkitekter och stadsplanerare fokuserar ofta på den visuella utformningen av stadsrummet
menar De Winne et al. (2020, s. 1). Leus (2011, s. 355) skriver att ljudlandskapet ofta
behandlas som något obetydligt eller negativt i städer. Det talas om buller, men sällan om
ljudets positiva aspekter (Leus 2011, ss. 355–356). Rocchesso et al. (2008, s. 3970) menar
dock att tiden är mogen för att istället tänka på ljud som en av de viktigaste
designdimensionerna av de miljöer vi befinner oss i. För att göra detta menar Rocchesso et al.
(2008, s. 3970) att vi behöver komma över den kulturella barriären som betraktar ljud som
oväsen och istället främja en attityd kring ljud som informationsbärande. Ljud har därutöver
en förmåga att väcka starka känslomässiga reaktioner hos människor menar Serafin et al.
(2011, s. 92). Chung et al. (2020, ss. 682–683) menar dessutom att ljud har förmåga att
engagera människor, framkalla fantasi och föreställningar om alternativa situationer bortom
vad det visuella kan uppnå.

Ljud är ett medium som är mindre beforskat både i deltagande design och
stadsplaneringsprocesser. Det finns därför utrymme att kliva bortom det visuella och utforska
hur ljud och ljuddesign skulle kunna användas på nya sätt i stadsplaneringsprocesser. Detta
innebär bland annat att uppmana till reflektion kring ljudlandskap och vilken roll ljud kan
spela i en stad samt hur ljud kan användas som kreativt verktyg för att väcka känslor,
engagemang och dialog. Därtill har designfiktion i tidigare forskning visat förmåga att väcka
diskussion, utforska problemrymden och utmana rådande situationer (Blythe, Andersen,
Clarke och Writhe 2016; Hanna & Ashby 2016; Nägele, Ryöppy & Wilde 2018).
Kombinationen av deltagande design, designfiktion och ljuddesign är obeforskad, synnerligen
som verktyg i stadsplaneringsprocesser, och således finns det möjlighet att studien kan ge ett
bidrag genom att undersöka nya möjligheter för ungdomars röster att bli hörda.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur deltagande design, designfiktion och ljuddesign i
kombination kan användas som medel för att skapa utrymme för ungdomar att delta i
stadsplaneringsprocesser på ett sätt som är meningsfullt och engagerande för dem.

Uppsatsen syftar till att besvara den övergripande frågeställningen:
● Hur kan deltagande ljudfiktion uppmuntra till engagemang i stadsplaneringsprocesser

hos ungdomar?

5 av 51



Frågeställningen kompletteras med följande underfrågor:
● Hur kan deltagande ljudfiktion stödja diskussioner som genererar insikter kring

ungdomars vardag?
● Hur kan ljud fungera som verktyg för att främja fantasi och diskussion?
● Hur kan deltagande ljudfiktion skapa värde i stadsplaneringsprocesser?

1.2 Avgränsningar
Studien har avgränsats till att fokusera på ungdomar i området Vårby i Huddinge kommun,
eftersom vi samarbetat med fritidsgården Vårby Ungdom i Vårby gård. Området Vårby gård
tillhör kommundelen Vårby i Huddinge kommun, vilken är belägen vid Mälaren mellan Fittja
i Botkyrka kommun och Vårberg i Stockholms stad (Huddinge kommun, Norconsult, &
White Arkitekter 2018, s. 8). I Vårby bor strax under 11 000 personer, varav 59% är
utrikesfödda (Huddinge kommun 2020). I jämförelse med Huddinge kommuns andra delar
uppvisar Vårby lägre siffror gällande socioekonomiska indikationer samt inkomster
(Huddinge kommun, Norconsult, & White Arkitekter 2018, s. 8). Vårby benämns av
polismyndigheten som ett utsatt område (Polismyndigheten 2021). Ett utsatt område beskrivs
av Polismyndigheten (u.å.) som ett område som präglas av låg socioekonomisk status och där
kriminella har inverkan på det lokala samhället. Konsekvensen för de boende i ett utsatt
område menar Polismyndigheten (u.å.) är upplevd otrygghet och minskad benägenhet att
anmäla brott samt delta i rättsprocesser. Detta innebär att resultatet av studien endast kan
anses representativt för områden i Stockholmsområdet med liknande socioekonomiska
förutsättningar som Vårby.

Därtill har en avgränsning gjorts till att studien behandlar ungdomar över 15 år eftersom dessa
själva får samtycka till deltagande i forskningsprojekt enligt lagen (SFS 2003:460)   om
etikprövning av forskning som avser människor. En ytterligare avgränsning har gjorts till att
enbart inkludera deltagare som är 15 eller 16 år, eftersom åldersgränsen på Vårby Ungdom är
13-16 år.

2. Teoretiskt ramverk
I detta kapitel presenteras de vetenskapliga teorier som utgör ramverket för studien. Det
teoretiska ramverket vilar på tre ben: deltagande design, designfiktion och ljuddesign. Dessa
perspektiv används för att skapa förståelse och utgör analytiska verktyg för att tolka det
empiriska materialet. Den metod som utvecklas i studien är en deltagande designmetod och
således utgör deltagande design det första benet i ramverket, då det behövs teoretisk förståelse
kring vad deltagande design är och vad det kan bidra med. I detta kapitel lyfts och förklaras
också begreppen emancipatorisk forskning och egenmakt (eng. empowerment, översättning
Lundmark, 2016, s. 117) som är viktiga utgångspunkter inom deltagande design. Det andra
benet, designfiktion, förklarar det metodologiska perspektiv som deltagande ljudfiktion vilar
på, samt inkluderar de teoretiska aspekterna defamiliarisering och tvetydighet i design vilka
både utgör utgångspunkter i metodutvecklingen och verktyg för analysen. Det tredje benet,
ljuddesign, beskrivs teoretiskt utifrån två perspektiv: ljudlandskap och sonisk
interaktionsdesign (eng. sonic interaction design). Ljudlandskap används för att skapa
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förståelse för hur ljudlandskapen omkring oss är uppbyggda, medan sonisk interaktionsdesign
inkluderas för att förstå ljudets potential. Utöver detta presenteras relaterade studier. En av
dessa behandlar en workshop om ljud i stadsplaneringsprocesser, vilken vi också själva deltog
vid, och syftar till att ge förståelse för hur den metod vi utvecklar (se kapitel 3. Utveckling av
metoden deltagande ljudfiktion) kan komma till användning i stadsplaneringsprocesser.
Slutligen presenteras fem studier som kombinerar designfiktion med deltagande design eller
ljud, vilka ligger till grund för metoden som utvecklas i uppsatsen.

2.1 Deltagande design
Deltagande design är ett av de teoretiska områden som uppsatsen vilar på. Kärnan i
deltagande design menar Robertson och Simonsen (2012, s. 3) är att direkt involvera
människor i samdesign (eng. co-design). Bratteteig och Wagner (2010, s. 51) menar att
involvering av deltagare syftar till att expandera designrymden och att detta inte bara leder till
funktionellt bättre lösningar utan även mer kreativa lösningar. Om syftet är att designa
framtiden måste de som påverkas av framtiden delta i processen, därför drivs deltagande
design av att engagera deltagare menar Robertson och Simonsen (2012, s. 5). Sanoff (2007, s.
213) menar att en gemensam uppfattning inom deltagande design är att varje deltagare är
expert på vad de gör och att deras röst därmed måste höras, samt att designidéer uppstår när
designers samarbetar med deltagare från olika bakgrunder. Sanoff (2007, s. 213) lyfter vidare
att syftet med deltagande design inte bara är att komma överens utan även att engagera
människor i meningsfulla förändringar rörande sin dagliga miljö.

Robertson och Simonsen (2012, s. 5) menar att deltagande inom deltagande design handlar
om att undersöka, stödja och reflektera över ömsesidiga lärandeprocesser. Medan designers
strävar efter att lära sig om praxis och sammanhang för de som kommer använda designen,
strävar användare och andra deltagare efter att lära sig om möjliga tekniska alternativ
(Robertson & Simonsen 2012, s. 5). Robertson och Simonsen (2012, s. 5) betonar vikten av
ömsesidigt lärande i deltagande designprocesser då det bidrar till ökad kunskap och förståelse
för samtliga parter. Baumann, Stokes, Bar och Caldwell (2017, s. 2) menar att ett direkt
samarbete mellan användare och designers skapar en bättre förståelse för användarnas behov.

Forskningsparadigmet emancipatorisk forskning menar Noel (2016, ss. 1–2) tillkännager
maktobalansen i forskning och syftar till att producera kunskap som kan vara till nytta för
missgynnade personer. Designforskaren behöver, enligt Noel (2016, s. 4), erkänna sina egna
privilegium och säkerställa att deltagarnas röster är de som blir hörda trots dessa privilegium.
Vidare menar Noel (2016, s. 9) att emancipatorisk forskning genom detta ämnar att skapa
egenmakt för människor som av någon anledning är oprivilegierade. För att knyta an till
uppsatsen kan ungdomar ses som en oprivilegierad eller marginaliserad grupp inom
stadsplaneringsprocesser där deras röster sällan görs hörda. Viktiga frågor att ställa sig enligt
Noel (2016, s. 9) är om man som forskare respekterar deltagarnas rättigheter och värdighet,
om man som forskare behandlar deltagarna som jämlikar samt om man som forskare ger dem
egenmakt.
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Sanoff (2007, s. 213) menar att deltagande design betonar vikten av egenmakt för individer
och grupper. Egenmakt definieras enligt Zimmerman och Perkins (1995, s. 570) som en
avsiktlig process innefattande ömsesidig respekt, kritisk reflektion och omtanke vilken syftar
till att skapa en jämnare fördelning av resurser genom att ge marginaliserade människor större
tillgång till dem. Lundmark (2016, ss. 58–59) menar att begreppet egenmakt är komplext,
men att de flesta definitioner betonar vikten av att möjliggöra för människor att fatta egna
beslut samt delta aktivt på ett direkt och engagerat sätt i samhällsprocesser. Perkins och
Zimmerman (1995, ss. 570–571) menar att egenmakt för individer exempelvis kan uppnås
genom deltagande tillsammans med andra för att uppnå mål, att delta i och få förståelse för
samhällsprocesser samt att uppleva kontroll i specifika situationer. Lundmark (2016, ss.
18–19) presenterar två utgångspunkter för egenmakt inom designområdet: Egenmakt genom
design samt Egenmakt genom deltagande, varav uppsatsen fokuserar på det senare. Egenmakt
genom deltagande fokuserar enligt Lundmark (2016, s. 19) huvudsakligen på hur deltagande
designmetoder skapar egenmakt för de deltagare som deltar i projektet. Lundmark (2016, s.
59) poängterar vidare att vad som skapar egenmakt för människor alltid är beroende på
situationen samt den sociala och kulturella kontexten. Det kan vara att låta unga människor
definiera sina egna problem samt utveckla lösningar på dessa, men det kan också innebära
upplevelsen av makt, kontroll, självtillit eller aktivt engagemang (Lundmark 2016, s. 59).

2.2 Designfiktion
Designfiktion (eng. Design fiction) beskrivs av Dunne och Raby (2013, s. 100) som när
spekulativ, fiktiv och imaginär design möts och kombineras. Bleecker (2009, ss. 6–7) menar
att designfiktion är en sammanblandning mellan design, vetenskaplig fakta och science fiction
där spekulativa historier skapas kring möjliga framtider. Designfiktion sker när fiktion och
fakta knyts samman och öppnar upp ett lekfullt utrymme däremellan (Bleecker 2009, s. 25).
Bleecker (2009, s. 25) menar att fiktion och fakta i praktiken alltid är sammanvävda till den
grad att de är beroende av varandra och inte kan åtskiljas.

Bleecker (2009, s. 8) beskriver därtill att designfiktion är föremål eller prototyper med
berättelser, vilka fungerar som rekvisita för att främja fantasi och spekulation kring möjliga
världar i den närmsta framtiden. Hanna och Ashby (2016, s. 6) skriver att designfiktion kan
hjälpa till att stödja reflektion kring vad som är en önskvärd framtid. Att skapa designfiktion
menar Hanna och Ashby (20016, s. 6) främjar ett kreativt snarare än kritiskt arbetssätt som
tillåter fantasin att utforska det okända. Bleecker (2009, ss.6–8) menar att syftet med
designfiktion är att provocera, nyskapa, ställa frågor, undersöka och utforska idéer i syfte att
skapa tillfällen för reflektion och diskussion. Hanna och Ashby (2016, s. 5) anser att
designfiktion, när den är som bäst, kan skapa debatt som öppnar upp för nya diskussioner som
kan öka politiskt engagemang, förändra sociala beteenden eller utmana status quo.

En sammanfattande definition av designfiktion är: ”Så en designfiktion är (1) något som
skapar en berättelsevärld, (2) har något som prototypas inom den berättelsevärlden, (3) gör det
för att skapa ett diskursivt utrymme” (Lindley & Coulton 2015, s. 210, egen översättning).
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2.2.1 Defamiliarisering
En teori som kan relateras till designfiktion är Bell, Blythe och Sengers (2005) teori om
defamiliarisering (eng. defamiliarization). Bell, Blythe och Sengers (2005, s. 154) förklarar
defamiliarisering som en teknik vilken ifrågasätter tolkningar av vardagliga objekt och syftar
till att göra det bekanta konstigt. Bleecker (2009, s. 17) menar att science fiction
defamiliariserar det vanliga för att skapa eller förutse alternativa framtider. I kontexten
designfiktion menar Bleecker (2009, s. 17) att defamiliarisering tjänar syftet att bryta sig loss
från det invanda i syfte att utforska nya möjliga former och upplevelser.

Bell, Blythe och Sengers (2005, ss. 149–150) argumenterar för att defamiliarisering är
nödvändig för att öppna upp designrymden för teknologier i hemmet, eftersom hemmet är en
alltför bekant plats för människor. Bell, Blythe och Sengers (2005, s. 150) menar att alla är
experter på sitt hem och att det således är laddat med personliga, kulturella och politiska
antaganden vilket begränsar designrymden. Perspektivet appliceras i uppsatsen på de
deltagande ungdomarnas hemstad och närområde. I uppsatsen används designfiktion och
ljuddesign för att defamiliarisera det bekanta närområdet i syfte att öppna upp designrymden
och utforska hur framtidens Vårby skulle kunna vara.

2.2.2 Tvetydighet i design
Blythe och Encinas (2016, s. 354) anser att tvetydighet är en av de centrala aspekterna inom
designfiktion. Gaver, Beaver och Benford (2003, s. 233) argumenterar för att tvetydighet kan
vara en resurs för design, även om tvetydighet kan vara frustrerande kan det också vara
fängslande, mystiskt och härligt. Gaver, Beaver och Benford (2003, s. 233) menar att när
människors tvingas tolka situationer själva uppmuntras de att fundera konceptuellt kring
design och dess kontext, vilket etablerar djupare och mer personliga relationer till designen.
Dunne och Raby (2013, s. 102) skriver att det finns en fördel med att engagera människor
genom skicklig användning av tvetydighet eftersom detta överraskar och skapar ett mer subtilt
förhållningssätt till relationen mellan det verkliga och det overkliga. Gaver, Beaver och
Benford (2003, s. 233) menar därtill att tvetydighet kan engagera användare i problem utan att
designern begränsar deras reaktioner vilket möjliggör för användare med olika sociokulturella
bakgrunder att göra sina egna tolkningar.

Gaver, Beaver och Benford (2003, ss. 236–237) presenterar en sorts tvetydighet som benämns
tvetydighet av relation (eng. ambiguity of relationship) vilken driver användaren till att
föreställa sig hur något skulle kunna användas eller påverka dennes liv. Denna spekulation
driver användaren till göra intellektuella, estetiska, känslomässiga och moraliska bedömningar
som kan användas för självreflektion och för att bilda en personlig upplevelse (Gaver, Beaver
& Benford, 2003, s. 237).

Sammanfattningsvis menar Gaver, Beaver och Benford (2003, s. 240) att tvetydighet ger
möjligheten för designers att föreslå problem eller perspektiv utan att beskriva lösningar,
vilket gör tvetydighet till ett kraftigt designverktyg för att ställa frågor utan att i förväg
bestämma svaren.
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2.3 Ljuddesign

2.3.1 Ljudlandskap
Ett ljudlandskap (eng. soundscape) kan beskrivas som ljudets motsvarighet till ett landskap
och definieras av Brown, Gjestland och Dubois som ”den akustiska miljön på en plats, som
den uppfattas av människor, vars karaktär är resultatet av handlingar och interaktion mellan
naturliga och/eller mänskliga faktorer” (Brown, Gjestland & Dubois 2016, s. 14, egen
översättning). Upplevelsen av ett ljudlandskap är multidimensionell (Davies, Adams, Bruce &
Cain 2007, s. 5). Brown, Gjestland och Dubois (2016, s. 10) menar att människors uppfattning
av ljudlandskapet på en plats till stor del påverkas av kontexten mellan människan och
platsen. Uppfattningen påverkas av varje persons erfarenheter och minnen av platsen samt
personens övriga demografiska egenskaper, livsstil och kulturella tillhörighet (ibid.). Brown,
Gjestland och Dubois (2016, s. 2) menar att den akustiska miljön på en plats utgörs av ljuden
från samtliga källor som kan höras av någon på platsen. Ljudlandskapet formas och påverkas
av alla ljudkällor på platsen men också av platsens fysiska attribut som ljudet kan studsa mot
eller absorberas av (ibid.).

Ljudlandskap utgörs enligt Schafer (1994, ss. 9–10) av tre kategorier av ljud: grundtoner (eng.
keynotes), signalerande ljud (eng. signals) och ljudmärken (eng. soundmarks). Grundtonerna i
ljudlandskapet fungerar som bakgrundsljud som ofta kommer från naturen som ljudet av
vatten, vind och djur på platsen (ibid.). Signalerande ljud förklarar Schafer (1994, s. 10) som
ljud i förgrunden som fångar lyssnarens uppmärksamhet, det kan vara varningsljud som
sirener, visselpipor eller klockor. Ljudmärken förklarar Schafer (1994, s. 10) som ljudets
version av landmärken, det är ljud som är unika eller besitter egenskaper som gör att ljudet
särskilt uppmärksammas av människorna på platsen. Det vill säga ljudmärken är de ljud som
är utmärkande för en specifik plats (Schafer 1994, s. 26).

Pijanowski et al. (2011, s. 203) kategoriserar ljuden i ett ljudlandskap enligt tre andra
kategorier: biofoniska, gefoniska och antrofoniska ljud. Biofoniska och gefoniska ljud är
naturljud, där biofoniska ljud syftar till biologiska ljud skapade av organismer medan
gefoniska ljud syftar till icke-biologiska atmosfärljud som vind, regn och liknande
(Pijanowski et al. 2011, s. 204). Antrofoniska ljud syftar till mänskligt producerade ljud
(ibid.). Denna kategorisering vidareutvecklas av Brown, Gjestland och Dubois (2016, s. 4)
och fokuserar särskilt på den antrofoniska kategorin, där flera nya underkategorier av
mänskligt producerade ljud presenteras (ibid.).
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Figur 1: En modell för att kategorisera ljudkällor i ljudlandskap (Brown, Gjestland & Dubois 2016, s. 4).

2.3.2 Sonisk interaktionsdesign
Sonisk interaktionsdesign (eng. sonic interaction design) förklaras av Serafin et al. (2011, s.
87) som ett forskningsfält som utforskar hur ljud kan användas för att förmedla information,
mening samt estetiska och emotionella egenskaper i interaktiva sammanhang. Fältet ämnar att
identifiera nya roller för ljud i interaktionen mellan användare och artefakter, tjänster och
miljöer (ibid.). Franinović och Salter (2013, s. 43) beskriver ljud som oundvikliga uttryck för
handlingar och att det intressanta med ljud är vad eller vem som utför interaktionen. Serafin et
al. (2011, s. 94) menar att ljudets egenskaper påverkas av människors handlingar och fysiska
objekts attribut såväl som den omgivande miljön. Därutöver menar Serafin et al. (2011, s. 87)
att mer och mer ljud idag blir designade. Designers av ljud måste ta hänsyn till sammanhanget
där det designade ljudet kommer att höras, detta innebär både att beakta de direkta användarna
men också andra som oavsiktligen kommer att höra ljudet (Serafin et al. 2011, s. 99). Serafin
et al. (2011, s. 99) skriver därtill att ljudlandskapet är en viktig aspekt att beakta för att förstå
hur det designade ljudet kommer att uppfattas av människor.

Adhitya och Scott (2018, s. 2) menar att sonisk interaktionsdesign har mycket att erbjuda till
stadsplanering på grund av ljudets förmåga att skapa en mer omslutande upplevelse av urbana
miljöer. Franinović och Salter (2013, s. 54) menar därtill att ljud har stor potential att
användas för att låta deltagare utmana och ifrågasätta vardagssituationer, identiteter, sociala
koder och urbana upplevelser. Detta eftersom ljud har förmåga att sammanföra människor,
vilket skapar känsla av intimitet, atmosfär samt en delad upplevelse (Franinović & Salter
2013, s. 54). Därtill innehar ljud en förmåga att väcka starka känslomässiga reaktioner
(Serafin et al. 2011, s. 92).
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2.4 Relaterade studier

2.4.1 Ljud i stadsplaneringsprocesser
Rodela, Lundmark och Goina (2021) genomförde en workshop, inom ramen för
forskningsprojektet Planning with Youth, om hur ljud och ljudlandskap kan användas som en
dimension i stadsplaneringsprocesser. Vi deltog i denna workshop och bidrog till dess
dokumentation genom anteckningar. Resultatet av workshopen visade att ljud i nuläget inte
används i hög grad i stadsplaneringsprocesser, utan att arbete med ljud främst fokuserar på
buller (Rodela, Lundmark & Goina 2021, s. 6). Övergripande såg deltagarna under
workshopen många möjligheter med ljud, som att det kan framkalla känslor, sätta fantasi i
rörelse, informera, ge nya perspektiv och skapa nya upplevelser av en plats (Rodela,
Lundmark & Goina 2021, ss. 6–7). Några deltagare såg möjligheter till samverkan av olika
slag, exempelvis mellan kultur och stadsplanering eller mellan studenter och kommun (ibid.).
Även aspekter av delaktighet lyftes som möjligheter med ljud, där ett exempel var möjligheter
till interaktion med medborgare genom dialog och inhämtning av synpunkter (Rodela,
Lundmark & Goina 2021, s. 6). Interaktiv dialog med medborgare beskrevs som en önskvärd
framtidsvision för stadsplaneringsprocesser (Rodela, Lundmark & Goina 2021, s. 9).

Deltagarna under workshopen såg även flera begränsningar med att arbeta med ljud i
stadsplaneringsprocesser varav flera var kopplade till tid, teknik, tillgänglighet, pengar och
brist på kunskap (Rodela, Lundmark & Goina 2021, s. 7). En deltagare menade på att det
finns en begränsning i att ljud inte används i processen idag (ibid.). Workshopen visade också
att det finns en brist på förståelse kring fördelarna med att arbeta med ljud och vad det kan ge
för värde (ibid.). Utöver detta beskrevs det politiska läget inte prioritera det olönsamma
(Rodela, Lundmark & Goina 2021, s. 8).

2.4.2 Studier som kombinerar designfiktion med deltagande design eller ljud
Nägele, Ryöppy och Wilde (2018) genomförde en studie som kombinerar deltagande design
med designfiktion. Deltagarna i studien var kvinnor som led av urinvägsinfektioner och
studien syftade till att undersöka huruvida deltagande designfiktion kunde göra sårbara
användares röster hörda (Nägele, Ryöppy & Wilde 2018, ss. 1-2). I studien skrev deltagarna
varsin science fiction-berättelse om sin vardag med urinvägsinfektion (Nägele, Ryöppy &
Wilde 2018, s. 7). Syftet var att främja fantasifullt, lekfullt, emotionellt och reflekterande
deltagande (ibid.). Nägele, Ryöppy och Wilde (2018, s. 10) menar att skapandet av narrativ
inspirerade av science fiction möjliggjorde för deltagarna att betrakta sin välbekanta situation
från en ny obekant vinkel. Utifrån de berättelser som skapades av deltagarna utformades en
storyboard av en fiktiv berättelse som sedan användes som diskussionsmaterial under
individuella workshops (Nägele, Ryöppy & Wildes 2018, ss. 7–9). Som ett avslutande steg
sammanställdes resultatet från alla aktiviteterna och presenteras för designteamet (Nägele,
Ryöppy & Wilde 2018, s. 9). Målet med workshoparna var att skapa förståelse för deltagarnas
syn på sin framtida värld. Nägele, Ryöppy och Wilde (2018, s. 11) menar att deltagande
designfiktion ger en röst till sårbara användare vilka annars inte kommer till tals i
designprocesser. Att inkludera de som påverkas mest menar Nägele, Ryöppy och Wilde
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(2018, s. 11) även leder till skapandet av föredragna framtider. Resultatet av studien visade att
deltagarna som deltog i hela processen upplevde egenmakt kring sin situation och var
entusiastiska till sitt bidrag (Nägele, Ryöppy & Wilde 2018, s. 10).

Baumann et al. (2017) genomförde en studie som använde sig av deltagande metoder för att
utforska olika framtidsscenarion i ett community i Los Angeles i syfte att stärka den lokala
identiteten. I studien genomfördes olika workshops under tolv veckor och i slutet
presenterades deltagarnas designfiktioner som en utställning (Baumann et al. 2017, s. 2).
Workshoparna innehöll tre olika delar och i den första delen genomfördes en brainstorming,
vilken utgick från så kallade ”tänk om”- frågor i syfte att främja deltagarnas fantasi kring
området (Baumann et al. 2017, ss. 2–3). Baumann (2017, ss. 1–3) menar att ”tänk om”- frågor
var användbara för att generera design samt att de skapar tematiska begränsningar vilket kan
fokusera designarbetet. I den andra delen skapade deltagarna prototyper utifrån de tidigare
framtagna koncepten i syfte att ge deltagarna egenmakt kring att fantisera om tekniska
innovationer i området (Baumann et al. 2017, ss. 2–4). Slutligen skapade deltagarna
designfiktion i form av videoklipp och kollage som presenterades för allmänheten och en
lokal planneringskommitté av intressenter i syfte att uppmana till dialog kring långsiktiga
strategier för teknikutveckling (ibid.). Baumann et al. (2017, s. 4) menar att metoden i studien
möjliggör för att skapa egenmakt genom att grupper får vidga sin fantasi kring alternativa
lösningar på befängda problem. Baumann et al. (2017, s. 1) menar vidare att icke-experters
deltagande i designprocesser kan uppmuntras genom att fokusera på fantasi snarare en
genomförbar och praktisk design.

Blythe et al. (2016) genomförde en studie som kombinerade deltagande design med
designfiktion. Studien utforskade strategier som avfärdar sökande efter lösningar genom
skapandet av design som är oanvändbar, tvivelaktig och fånig (Blythe et al. 2016, s. 4968). I
studien genomfördes en workshop med medlemmar i en lokal organisation som stödjer äldre
människor i att delta i lokalt beslutsfattande (Blythe et al. 2016, s. 4973). I workshopen
uppmanades deltagarna att gå bortom det realistiska och tekniskt möjliga och av enkla
material skapa absurda designförslag, så kallade ”magiska maskiner”, som sedan
presenterades för de andra deltagarna (Blythe et al. 2016, ss. 4968–4973). Workshoparna
uppmuntrade deltagarna till att gemensamt utforska alternativa föreställningar kring vad
framtiden skulle kunna vara, istället för att designa mot ett fördefinierat problem (Blythe et al.
2016, s. 4976). Designförslagen som skapades under workshoparna var fantasifulla och fåniga
men trots detta var de alla en respons på aktuella samhällsproblem och fantasierna var
grundade i en gemensam verklighet (Blythe et al. 2016, ss. 4973–4975). Blythe et al. (2016, s.
4971) menar att genom att skapa orealistiska koncept kan man främja diskussioner som
utforskar problemrymden. Vidare menar Blythe et al. (2016, ss. 4976–4977) att dessa fåniga
koncept inte är menade att vidareutvecklas till seriösa lösningar, utan de har ett värde i sig då
de uttryckligen avvisar föreställningen om att komplexa problem kan lösas med teknik.

Chung et al. (2020) är en av få studier som skapar designfiktion med ljud. Studien utforskar
hur auditiva upplevelser kan engagera människor i att spekulera kring framtida scenarier och
därigenom hjälpa dem skapa användningsområden för framtida teknologier (Chung et al.
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2020, ss. 682–683). Deltagarna var forskare och studien undersökte deras framtida
forskningsområde. I studien intervjuades deltagarna om deras forskning och därefter skapades
ljudklipp som kombinerade deltagarnas röster med science fiction-ljudlandskap (ibid.).
Individuellt anpassade ljudklipp skickades tillbaka till deltagarna som uppmanades att dela
sina tankar kring ljudklippen (ibid.). Resultatet visade att auditiva upplevelser gjorde det
möjligt för deltagarna att förflytta sig genom tid och rum till en annan värld, vilket gjorde att
de började föreställa sig vilken ny teknik som skulle kunna finnas i den världen (Chung et al.
2020, s. 685).

Cheng, Tsai, Chung och Liang (2018) genomförde en studie som kombinerade designfiktion
och ljud genom ett kortbaserat spel vilket kallades för Once Upon a Future. Syftet med
kortspelet var att utforska hur spelare med hjälp av ljuddrama kan bygga meningsfulla
narrativ tillsammans, samt att undersöka hur deltagarna föreställer sig olika scener med hjälp
av ljud istället för visuella motsvarigheter (Cheng et al. 2018, s. 161). Kortspelet bestod av tre
delar: en fördjupad inledning på berättelsen, en del där deltagarna genom improvisation
byggde vidare berättelsen samt en sammanfattning och slut på berättelsen. Samtliga delar var
knutna till en uppsättning spelkort med ljud där deltagarna slumpvis valde ut några ljudkort
att utgå från i berättelsen (ibid.). Studien visade att auditiva komponenter stimulerade
improvisation hos deltagarna och att lyssna på atmosfärljud skapade engagemang (Cheng et
al. 2018, s. 162). Cheng et al. (2018, s. 162) menar att ljuddrama är ett sätt att locka fram
fantasi hos människor och att deras verktyg är ett möjligt ramverk för att bygga liknande
verktyg som syftar till att främja fantasi kring framtiden.

Sammanfattningsvis innehåller de fem studierna både styrkor och svagheter som togs i
beaktning i metodutvecklingen. Nägele, Ryöppy och Wildes (2018) studie innehar styrkan att
den visar på att deltagande designfiktion leder till nya perspektiv, låter användarna komma till
tals samt skapar egenmakt för deltagarna. Detta styrker varför metoden som vi utvecklar ska
vara just deltagande. Dessutom visar Nägele, Ryöppy och Wildes (2018) studie på hur
designfiktion kan fungera som diskussionsunderlag. Däremot skapade Nägele, Ryöppy och
Wildes (2018) deltagare narrativ individuellt, vilket gjorde att deltagarna gick miste om att få
utbyte av varandra till skillnad från exempelvis i Baumann et al. (2017) där deltagarna
samarbetade med varandra. Studien av Baumann et al. (2017) innehöll en lyckad
brainstormingmetod som utgick från ”tänk om”-frågor, vilket fokuserade designarbetet samt
främjande fantasi. Blythe et al. (2016) visade på att designfiktion inte behöver vara
lösningsfokuserad utan att det finns ett värde i att skapa fåniga koncept då de kan öppna upp
problemrymden. Chung et al. (2020) visade att designfiktion skapad av ljud har potential att
väcka fantasi och reflektion. Däremot saknar Chung et al. (2020) det deltagande perspektivet
vilket gör att den går miste om möjligheten att bidra till egenmakt. Även Cheng et al. (2018)
visar på styrkan kring att använda ljud för att främja fantasi, däremot har studien en annan
målgrupp och syftade till att fantisera kring ett händelseförlopp snarare än kring en plats. Med
utgångspunkt från de styrkor och svagheter som framkommit i dessa studier har vi utvecklat
en metod som vi benämner deltagande ljudfiktion som kommer att beskrivas i följande
kapitel.
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3. Utveckling av metoden deltagande ljudfiktion
I studien utvecklade och utvärderade vi en metod för att engagera ungdomar i
stadsplaneringsprocesser. Metod benämner vi som deltagande ljudfiktion. Metoden har
utvecklats med utgångspunkt i de teorier och studier som presenterats i kapitel 2. Teoretiskt
ramverk.

Figur 2: Diagram över beståndsdelarna i deltagande ljudfiktion.

Deltagande ljudfiktion uppstår i skärningspunkten mellan de tre teoretiska utgångspunkterna:
deltagande design, designfiktion och ljuddesign (se figur 2). Från deltagande design tar vi
värdet i att lära sig av deltagaren eftersom de betraktas som experter kring sin egen situation.
Från deltagande design tar vi även med oss möjligheten att skapa egenmakt. Designfiktion
bidrar med möjligheter att skapa utrymme för diskussion kring verkliga problem, utmana
rådande situationer och se på det vardagliga från nya perspektiv. Från ljuddesign tar vi med
oss ljudets förmåga att kunna väcka fantasi, känslor och diskussion. Slutligen utgör de
relaterade studierna inspiration för det praktiska genomförandet.

3.1 Metodförslag: Deltagande ljudfiktion
Med utgångspunkt från det som presenterats inledningsvis i det här kapitlet har vi tagit fram
ett metodförslag som vi har valt att kalla deltagande ljudfiktion. Deltagande ljudfiktion består
av tre moment: en deltagande designworkshop, skapandet av ljudfiktioner av framtiden samt
presentation och diskussion kring ljudfiktionerna. De tre momenten illustreras i figur 3.
Deltagande ljudfiktion syftar till att vara ett samarbete mellan stadsplanerare, designers och
ungdomar, där kunskaper inom ljuddesign kommer till nytta i stadsplaneringsprocesser.
Metoden är möjlig att anpassa efter det projekt som den genomförs inom.
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Figur 3: En illustration som visar deltagande ljudfiktionens olika moment på en tidslinje.

Det första momentet i metoden är att genomföra en deltagande designworkshop
tillsammans med ungdomar. Syftet med workshopen är att generera idéer och fantasier

som kan ligga till grund för skapandet av ljudfiktioner. Workshopen antar ett semistrukturerat
format där det finns en agenda men där samtalet anpassas efter det projekt som genomförs och
de som deltar. Inom deltagande design är deltagarna experter och således är det deras röster
som ska höras menar Sanoff (2007, s. 213), därför anpassas innehållet i workshopen efter
deltagarna och det som deltagarna tycker är viktigt får ta plats.

Den första delen i den deltagande designworkshopen syftar till att diskutera nutidens ljudbild.
Inför workshopen spelas ett ljudklipp in på en plats som är bekant för deltagarna och relevant
för projektet. Detta ljudklipp spelas upp för deltagarna och används som stöd i en diskussion
om deltagarnas tankar och känslor kring platsen. Denna del i workshopen tjänar syftet att
värma upp deltagarna samt uppmana dem att börja reflektera kring hur det kan låta på en plats
i deras närområde. Blythe et al. (2016, s. 4975) menar nämligen att en del deltagare behöver
en stund att värma upp i gruppen innan de känner sig bekväma att dela idéer i en grupp.

Robertson och Simonsen (2012, s. 3) menar att det centrala i deltagande design är att direkt
involvera människor i att designa tillsammans. Detta är vad den andra delen av workshopen
fokuserar på genom att deltagarna genererar idéer tillsammans. Utgångspunkten för denna del
av workshopen är ”Hur skulle framtiden kunna låta?”. Likt i studierna av Nägele, Ryöppy och
Wilde (2018), Baumann et al. (2017) samt Blythe et al. (2016) är målet är att låta deltagarna
spekulera kring möjliga framtider med utgångspunkt i fantasi och science fiction snarare än i
realistiska designförslag. Att fokusera på fantasi snarare än praktiskt genomförbara
designförslag styrks av Baumann et al. (2017, s. 1) som menar att detta uppmuntrar
icke-experter att delta i designprocesser. Bleecker (2009) menar att science fiction är en viktig
utgångspunkt för designfiktion. I syfte att uppmana deltagarna att anta ett perspektiv som
inspireras av science fiction bestäms ett årtal i framtiden som används som utgångspunkt i
spekulationerna. Årtalet som väljs ska vara tillräckligt långt fram i tiden för att kunna främja
tankar kring att allt är möjligt.
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För att anpassa innehållet i den deltagande designworkshopen efter deltagarna väljs platser att
spekulera utifrån som är relevanta och igenkännbara för deltagarna, men som också är av
relevans för projektet. Ett förslag på platser att använda sig av är platser som ska genomgå
någon slags förändring. Platserna presenteras med hjälp av ”tänk om”-frågor som uppmanar
deltagarna att tänka på vad som skulle kunna hända, vad som skulle kunna finnas och hur det
skulle kunna låta på platsen i framtiden. Grunden till detta beslut baseras på Baumann (2017,
ss. 1–3) som menar att ”tänk om”-frågor har potential att främja fantasi och fokusera
designarbete.

För att ytterligare främja deltagarnas fantasi samt att låta ljuddesign vara mer närvarande i
processen hämtas inspiration från studien av Cheng et al. (2018), vilken använde spelkort som
representerade ljud som triggermaterial. Innan workshopen designas därför ett antal spelkort
med tillhörande ljud. Spelkorten utformas exempelvis som ett nummer på ett papperskort som
representerar ett ljud som namngivits med samma nummer, se figur 4.

Figur 4: Fotografi som illustrerar hur spelkorten kan se ut i användning.

När som helst under workshopen är det vara möjligt för deltagarna att ta ett kort och ett ljud
spelas då upp. Deltagarna uppmanas då att spekulera kring vad ljudet skulle kunna vara på
platsen i framtiden. De ljud som korten representerar designas för att medvetet vara tvetydiga.
Detta grundar sig i att Dunne och Raby (2013, s. 102) menar att tvetydighet bättre kan
engagera människor samt att Gaver, Beaver och Benford (2003, s. 233) menar att tvetydighet i
design är ett kraftigt verktyg för att att uppmana människor att göra egna tolkningar och
spekulationer. Ljuden designas så att de inte går att återfinna i verkligheten, exempelvis med
hjälp av syntar och digitala ljud. Att inte använda ljud inspelade i verkliga miljöer baseras på
ett pilottest av den deltagande designworkshopen som vi genomförde under
metodutvecklingen. Under pilottestet fick deltagarna lyssna på tvetydiga ljud både från
inspelningar av ljud inspelade från verkliga miljöer samt digitala ljud skapade av syntar.
Deltagarna i pilottestet upplevde att ljud från syntar främjade fantasin mer än tvetydiga ljud
inspelade i verkligheten, vilka istället fick deltagarna att försöka förstå ljudens ursprung och
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placera in dem i verkligheten. Resultatet av den deltagande designworkshopen är deltagarnas
idéer som tillsammans bildar en beskrivning av de valda platserna.

I det andra momentet i metoden skapas ljudfiktioner utifrån de idéer som deltagarna
uttrycker under den deltagande designworkshopen. Ljudfiktionerna skapas av en

ljuddesigner för de plats som diskuterats. Ljudfiktion syftar till designfiktion, det vill säga
fiktiva spekulativa narrativ (Bleecker 2009), gestaltade med ljud. Inspirationen till detta utgår
från Chung et al. (2020) som skapade designfiktion med ljud genom att kombinera
atmosfärljud med objekt och röster. Utgångspunkten är att ljud är uttryck för handlingar som
påverkas av mänsklig interaktion, objekts egenskaper såväl som den omgivande miljön
(Serafin et al. 2011, s. 94). Således tas deltagarnas idéer kring såväl händelser, material och
fysisk utformning av platsen i beaktning i skapandet av ljudfiktioner. För att gestalta
deltagarnas idéer kan de ljud som designas för spelkorten kombineras med nya inspelade och
producerade ljud.

Ambitionen i skapandet av ljudfiktionerna är att de ska kännas som verkliga platser för att
underlätta för deltagarna att leva sig in i den fiktiva världen och föreställa sig hur det skulle
vara att befinna sig på platsen. Därför finns det värde i en förståelse för vilka ljud
ljudlandskap består av, vilket kan genereras genom Schafers (1994, ss. 9–10) tre kategorier
samt Brown, Gjestland och Dubois (2016, s. 4) modell för ljudlandskapets uppbyggnad (för
beskrivning se kapitel 2.3.1 Ljudlandskap). För att ljudlandskapen ska låta som verkliga
platser är det viktigt att inkludera ljud från de olika kategorierna. Det handlar till exempel om
att inkludera det som deltagarna beskriver som utmärkande för platsen, så kallade ljudmärken
(Schafer 1994, s. 10). Det är också viktigt att inkludera en kombination av biofoniska och
geofoniska naturljud i grundtonerna (Schafer 1994, ss. 9–10; Brown, Gjestland & Dubois
2016, s. 4). Därtill kan det vara bra att inkludera antrofoniska ljud från olika kategorier som
lätt glöms bort, som exempelvis ventilation, mänskliga röster, fotsteg och trafik (Brown,
Gjestland & Dubois 2016, s. 4) för att skapa en realistisk atmosfär.

Det tredje momentet i metoden är en presentation av ljudfiktionerna. Designfiktion
avslutas ofta med någon form av presentation eller utställning i syfte att öppna för

diskussion (Blythe et al. 2016; Baumann et al. 2017; Nägele, Ryöppy & Wilde 2018; Chung
et al. 2020). Deltagande ljudfiktions avslutande moment består därför av en presentation för
mindre fokusgrupper med deltagare från samma område som de som deltog i den deltagande
designworkshopen. Detta moment drar nytta från det som både Bleecker (2009, ss. 7–8) samt
Hanna och Ashby (2016, s. 5) beskriver som fördelen med designfiktion, nämligen att främja
samtal som utmanar och ifrågasätter rådande situationer. Syftet med presentationen är att
använda ljudfiktionen som diskussionsunderlag för att öppna upp dialog som kan identifiera
behov, idéer, tankar och känslor kring både framtiden och nutiden.

Avslutningsvis syftar deltagande ljudfiktion till att öka förståelsen för ungdomar i
stadsplaneringsprocesser genom att designa och diskutera framtidens platser tillsammans med
ungdomar. Ljudfiktionerna är inte tänkta att ha ett egenvärde i sig utan det är genom de
diskussioner och reflektioner de främjar hos ungdomarna som värdet skapas. En
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rekommendation är att på något sätt dokumentera diskussionerna som förs vid båda tillfällena,
exempelvis genom ljudinspelning för att därefter sammanställa de viktigaste insikterna i text
för att kunna nyttja dessa i stadsplaneringsprocesser. För att uppnå förståelse för ungdomarna
är det även en fördel om stadsplanerare interagerar direkt med ungdomarna och deltar både
under den deltagande designworkshopen samt under presentationen av ljudfiktionerna.
Genom att stadsplanerare deltar i dessa moment är det även möjligt att rikta samtalen till att
behandla aspekter som är relevanta i stadsplaneringsprocesser och för det specifika projektet.
Arbetet med att skapa ljudfiktionerna utförs av en designer med kunskap inom ljuddesign.
Designern deltar även i den deltagande designworkshopen både för att förstå de idéer som
ungdomarna uttrycker men också för att bidra med sin erfarenhet av idégenerering och
designprocesser.

4. Metod
Studien utvecklar en metod, deltagande ljudfiktion (se kapitel 3. Utveckling av metoden
deltagande ljudfiktion). För att utvärdera deltagande ljudfiktion genomfördes den således som
den är tänkt att genomföras i stadsplaneringsprocesser. En deltagande designworkshop
genomfördes med målet att låta deltagarna spekulera kring och designa framtidens platser.
Detta följdes av arbete där deltagarnas idéer gestaltades genom ljudfiktion vilken därefter
presenterades för ungdomar.

Uppsatsen skrivs i ämnet medieteknik med designforskning som utgångspunkt, det vill säga
där forskningen bedrivs genom design. Rosner (2015) beskriver en approach på
designforskning som kallas för designutforskande (eng. design inquiry) som innebär att
designen fungerar snarare som ett medel än ett mål för att bidra med kunskaper till ett annat
fält. På detta sätt använder uppsatsen deltagande design, ljuddesign och medieteknik som
verktyg för att utforska ungdomars engagemang och därigenom bidra med kunskaper till
stadsplaneringsprocesser.

4.1 Urval och deltagare
Urvalet av deltagare för den deltagande designworkshopen och presentationen av den skapade
ljudfiktionen gjordes med hjälp av fritidsgården Vårby ungdom, den fritidsgård som
momenten genomfördes på. Kontakten med fritidsgården förmedlades av forskningsprojektet
Planning with Youth. Ett besök på Vårby ungdom genomfördes innan tillfället för
workshopen. Vid detta besök presenterades studien för personalen och ett antal ungdomar. På
dagen för workshopen hjälpte personalen på fritidsgården till att rekrytera deltagare bland
ungdomarna som var på plats och var över 15 år gamla. Detta resulterade i att sex ungdomar
ville delta i workshopen. Två av dessa hade informerats om studien vid det tidigare besöket
och fyra rekryterades samma dag. Inget ytterligare urval gjordes bland dessa utan samtliga sex
ungdomar deltog. Deltagarna vid detta tillfälle benämns som D1, D2, D3, D4, D5 och D6.

Urvalet för presentationstillfället gick till på liknande sätt. Personalen rekryterade deltagare
bland ungdomarna som var på plats på fritidsgården den dagen och var över 15 år gamla.
Deltagarna var tre ungdomar, varav D2 var återkommande från den föregående workshopen.
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D2 valde dock att avbryta sitt deltagande efter halva tillfället. De andra deltagarna benämns
som D7 och D8.

4.2 Test av deltagande ljudfiktion
Metoden deltagande ljudfiktion testades genom att vi genomförde metodens tre moment med
ungdomar. Dessa tre delar är en deltagande designworkshop, skapande av ljudfiktion och en
presentation av ljudfiktionerna. Genomförandet av respektive del beskrivs nedan under varsin
rubrik.

4.2.1 Deltagande designworkshop – Spekulera om framtidens Vårby
En deltagande designworkshop genomfördes på fritidsgården Vårby ungdom i Vårby gård.
Workshopen uppgick till cirka en timme. Samtliga deltagare satt tillsammans runt ett bord i ett
rum på fritidsgården och deltagarna erbjöds fika under workshopen som tack för deras
deltagande. Workshopen dokumenterades genom ljudinspelning. Planeringen för workshopen
återfinns i sin helhet i Bilaga 1. Alla frågor som återfinns i Bilaga 1 ställdes dock inte, inte
heller ställdes de i angiven ordning, eftersom workshopen antog ett semistrukturerat format.
Den deltagande designworkshopen bestod av tre delar, förutom de delar som beskrivs i kapitel
3.1 Metodförslag: Deltagande ljudfiktion avslutades workshopen även med en utvärdering av
metoden.

Den första delen av workshopen bestod av en uppvärmningsövning för att inleda diskussioner
kring hur det låter i Vårby. Innan workshopen spelade vi in ljudet på en plats i Vårby gård.
Ljudinspelningen spelade upp för deltagarna under workshopen. Deltagarna uppmanades att
prata om vad de hade hört i ljudet, vad det fick dem att tänka på samt deras åsikter och
känslor kring ljudbilden. Inspelningen finns att lyssna på här.

Den andra delen av workshopen handlade om att spekulera och generera idéer kring
framtidens Vårby. Året 2170 valdes som utgångspunkt för diskussionerna, det vill säga
ungefär 150 år framåt i tiden. Detta årtal valdes i syfte att etablera ett perspektiv hos
deltagarna där allt är möjligt och deltagarna uppmanades att inspireras av science fiction. Som
tidigare nämnt ska innehållet i den deltagande designworkshopen anpassas efter deltagarna,
således låg de platser som valdes ut i Vårby gård. Spekulationerna fördes utifrån tre platser:
torget, centrum och parken. Platserna valdes på grund av att de var bekanta och välkända
platser som samtliga deltagare skulle kunna relatera till. För att kunna välja ut platser
genomfördes en fältstudie ungefär en vecka innan workshopen där Vårby gård besöktes vid
två tillfällen. Under dessa besök fastslogs att centrumbyggnaden och torget är två
nyckelplatser i Vårby gård där många människor rör sig och som är belägna i anslutning till
fritidsgården Vårby Ungdom. Därtill observerades ett grönområde längs Mälarens strandlinje
och en dalgång som kallas Ravinen. Dessa områden lyfts också i Huddinge kommuns
utvecklingsplan för Vårby som områden med förbättringspotential som skulle kunna göras
trevligare för människor att vistas i (Huddinge kommun, Norconsult, & White Arkitekter
2018). Mot bakgrund av detta valdes således den icke-specificerade platsen parken som
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representation för Vårbys grönområden. I figur 5 finns platserna som valdes samt
fritidsgården Vårby Ungdom utmarkerade på en karta över Vårby gård.

Figur 5: Karta över Vårby gård med de platser utmarkerade som valdes som utgångspunkt för diskussionerna
samt fritidsgården Vårby ungdom.

Med utgångspunkt i metoden deltagande ljudfiktion (se kapitel 3.1 Metodförslag: Deltagande
ljudfiktion) presenterades platserna under den deltagande designworkshopen med ”tänk
om”-frågor. Deltagarna genererade därefter idéer kring vad som skulle kunna finnas och hur
det skulle kunna låta på platsen. Genom dessa idéer skapades en berättelse av platserna.

Innan workshopen skapades 23 spelkort som kopplades samman med varsitt ljud. Ljuden
designades för att vara tvetydiga och för att göra det användes digitala syntar i
ljudprogrammet Logic Pro X. För att inte styra innehållet för mycket designades ett stort antal
ljud för att ett visst mått av slump skulle avgöra vilka ljud som användes. Spelkorten
användes som triggermaterial där deltagarna när som helst under samtalet kunde ta ett kort
och ett ljud spelades då upp med en högtalare. Deltagarna uppmanades spekulera kring vad
ljudet skulle kunna innebära på platsen i framtiden. Triggerljuden finns att lyssna på här.

Den tredje och avslutande delen av workshopen var en utvärdering av momentet och
diskussion kring deltagarnas upplevelse av metoden. Deltagarna uppmanades exempelvis att
berätta vad de hade tyckt om att delta, hur de upplevde att lyssna på ljud för att främja fantasi
samt om de hade velat delta vid en liknande workshop om den skulle genomföras kommunen
eller stadsplanerare. Denna del syftade till att skapa förståelse kring deltagarnas uppfattning
av metoden.

4.2.2 Skapa ljudfiktion – Skapa designfiktion med ljud
Ljudfiktioner designades utifrån de visioner och spekulationer om framtidens Vårby som
skapades tillsammans med ungdomarna under den deltagande designworkshopen.
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Ljudfiktionerna skapades utifrån två av de platser som diskuterades på workshopen: Vårby
torg år 2170 och Vårby Centrum år 2170. En av platserna valdes bort på grund av att
arbetsbördan blev för stor för att hinna skapa ljudfiktioner för samtliga tre platser innan nästa
besök vid fritidsgården, eftersom skapandet av ljudfiktionerna var mer tidskrävande än
förväntat. Platsen Parken valdes bort delvis på grund av att den inte hade en tydlig anknytning
till en konkret fysisk plats i Vårby och delvis på grund av svårigheter att gestalta några av
deltagarnas visioner för platsen.

Efter den deltagande designworkshopen sorterades alla idéer som genererats kring vad som
finns och låter på platserna in i kategorier utifrån de platser som diskuterats. Även de idéer
som skapades med hjälp av inspiration från ljudkorten placerades in i dessa kategorier. Av
detta arbete formades en gedigen lista som innehöll alla de idéer som yttrats under
workshopen. Utifrån denna lista sorterades de idéer ut som antingen var detaljerade,
utmärkande, skapade störst engagemang eller diskussion hos deltagarna samt de idéer som
flera deltagare höll med om. Dessa samlande idéer skapade grunden för vad som innefattades
i de olika ljudfiktionerna.

För att gestalta deltagarnas visioner om framtidens platser kombinerades ljud som vi spelade
in, ljud som designades med syntar och ljud från ljudbanker. Därtill användes flera av de
triggerljud som presenterades genom spelkorten under den deltagande designworkshopen i
skapandet av ljudfiktionerna. Ljudfiktionerna producerades med hjälp av ljudprogrammet
Logic Pro X där de olika ljuden klipptes, arrangerades och mixades för att skapa berättelserna
kring platserna.

Som stöd i utformningen av ljudfiktionerna användes Schafers (1994, ss. 9–10) tre kategorier
och Brown, Gjestland och Dubois (2016, s. 4) modell för ljudlandskap. Schafer (1994, ss.
9–10) tre lager i ljudlandskap: grundtonen, signalerande ljud och ljudmärken, användes som
riktmärke till grunden i ljudfiktionerna. Vi såg till att alla tre lager representerades för att
ljudlandskapen i ljudfiktionerna skulle kännas trovärdiga för lyssnaren. Grundtonen, det vill
säga bakgrundsljudet, i ljudfiktionerna spelades in på platser som liknade det som deltagarna
beskrev och förstärktes därefter av pålagda ljud. Torgets bakgrundsljud spelades in på ett
verkligt torg där mycket människor var i rörelse, ljudet förstärktes sedan med ett pålagt ljud
av vågskvalp. Bakgrundljudet till centrumet spelades in i en stor folktom byggnad och
förstärktes med en inspelning av en brummande fläkt. Som signalerande ljud i förgrunden i
fiktionerna användes exempelvis polissirener, varningsljud för tunnelbanan samt högtalare
som utropade viktiga meddelanden. Ljudmärken för platserna var tunnelbanan, plingandet
från varor som skannades i centrumet och robotankor som kvackade i bakgrunden på torget.

Modellen av Brown, Gjestland och Dubois (2016, s. 4) användes som hjälpmedel för att
utveckla de många olika idéer där ljuden genererades av mänsklig aktivitet, exempelvis
inkluderades mänsklig rörelse som steg och spring, flera olika sorters trafikljud och plock
bland saker på ett bord som skulle representera en loppis som fanns på torget. Även röster
som prat och hostningar spelades in för att stärka visionerna kring platsen men också för att
tydliggöra vissa händelser i ljudklippen.
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4.2.3 Presentation av ljudfiktion – Lyssna på framtidens Vårby
De färdiga ljudfiktionerna presenterades för en fokusgrupp på Vårby ungdom. Samtalet tog
cirka trettio minuter. Samtliga deltagare satt tillsammans runt ett bord i ett rum på
fritidsgården och deltagarna erbjöds även denna gång fika som tack för deras deltagande.
Samtalet dokumenterades genom ljudinspelning. Planeringen för presentationstillfället
återfinns i sin helhet i Bilaga 2. Likt den deltagande designworkshopen antog samtalet ett
semistrukturerat format där inte samtliga frågor i planeringen ställdes eller i den angivna
ordningen. Frågorna utgjorde främst ett stöd för att inleda diskussioner.

Deltagarna fick inledningsvis lyssna på en av de skapade ljudfiktionerna i hörlurar. Därefter
följde en diskussion utifrån det deltagarna hade hört. Deltagarna ombads exempelvis beskriva
vad de hade hört och vad som hände i ljudlandskapet, men också att berätta vilka tankar och
känslor som uppstod under lyssningen. Därefter fick deltagarna lyssna på den andra
ljudfiktionen och ett samtal hölls utifrån samma frågor. Syftet med samtalet var att utvärdera
hur ljudfiktion kan fungera som diskussionsunderlag. Samtalet avslutades med att deltagarna
fick berätta om hur de hade upplevt att delta i syfte att förstå deltagarnas åsikter kring
metoden samt huruvida deltagarna upplevt diskussionerna som meningsfulla.

4.3 Analysmetod
Analysen av det empiriska materialet genomfördes med utgångspunkt i Braun och Clarkes
(2006) tematiska analys. Denna metod innefattar sex steg (Braun & Clarke 2006, ss. 86–93).
Det första steget innebär enligt Braun och Clarke (2006, s. 87) att bekanta sig med
datamaterialet. För oss innebar det att lyssna på och transkribera ljudinspelningarna från den
deltagande designworkshopen respektive presentationstillfället, för att därefter läsa igenom
transkriberingen samt anteckna initiala tankar. Det andra steget menar Braun och Clarke
(2016, ss. 88–89) syftar till att koda materialet. I detta steg markerades sådant i materialet som
på något sätt var relevant för forskningsfrågorna samt sådant som upprepades, var
överraskande eller påminde om teori. Tematisering av dessa inleddes i det tredje steget (Braun
& Clarke 2016, ss. 89–90), där materialet tematiserades utifrån ett antal initiala teman. I det
fjärde steget granskades och reviderades dessa initiala teman (Braun & Clarke 2016, s. 91),
för att därefter i steg fem tydligare definieras och namnges (Braun & Clarke 2016, s. 92). Det
avslutande steget beskriver Braun och Clarke (2016, s. 93) som att producera rapporten. I
detta steg analyserades datan genom att den relaterades till studiens teoretiska utgångspunkter
samt viktiga citat och illustrerande exempel bearbetades. Även om vi i analysarbetet utgick
från de beskrivna stegen i Braun och Clarkes (2006) tematiska analys var analysarbetet
iterativt och vi gick vid tillfällen tillbaka till de föregående stegen.

4.4 Metodkritik
Att genomföra kvalitativ forskning genom att intervjua ett fåtal personer menar Bell och
Waters (2016, s. 189) är en mycket subjektiv teknik. Detta innebär att vår studie påverkades
både av vilka vi är och vilka våra deltagare var. Det är således svårt att förutspå huruvida
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resultatet skulle bli detsamma om studien genomfördes av andra forskare med andra
deltagare.

Vid den deltagande designworkshopen blev flera av deltagarna rekryterade av fritidsledarna
på Vårby ungdom. Detta innebar ett större antal deltagare, varav alla inte egentligen var
särskilt intresserade av workshopen. Detta resulterade i ett mer nyanserat resultat som skapade
en bredare förståelse för ungdomar och den variation som finns inom gruppen. Detta ökade
således uppsatsens validitet, det vill säga vad Alvehus (2019, s. 126) beskriver som huruvida
studien undersöker det den ämnar att undersöka. Alvehus (2019, s. 92) menar därtill att det i
fokusgrupper finns risk att individuella åsikter inte uttrycks på grund av att starka
personligheter tar över. På grund av det stora antalet, att engagemanget varierade hos
deltagarna under workshopen samt vår ovana att leda gruppsamtal var det svårt att se till att
alla deltagare kom till tals. På grund av att detta gjordes ett mindre urval vid
presentationstillfället. Ursprungsidéen var att hålla fler men kortare samtal med några
deltagare åt gången, men eftersom presentationstillfället sammanföll med en provperiod för
ungdomarna begränsades urvalet till de få som närvarade på fritidsgården. Detta innebär att
detta tillfälle var mindre nyanserat gällande olika personers åsikter men där vi istället kunde
se till att samtliga deltagare fick möjlighet att uttrycka sina reflektioner.

Alvehus (2019, s. 93) beskriver därtill att deltagarnas relation till varandra påverkar resultatet
av fokusgrupper, exempelvis beter sig främlingar annorlunda jämfört med en grupp bekanta.
Under datainsamlingen var ungdomarna besökare på samma fritidsgård och kände varandra.
Detta innebar att deltagarna hade en jargong varandra emellan som skapade en delvis stökig
stämning innehållande både bråk och skratt. Samtalen tappade därför vid vissa tillfällen
riktning. Att deltagarna kände varandra sedan tidigare kan dock även varit fördelaktigt för att
deltagarna skulle vara bekväma att öppna upp sig både i spekulationer och diskussioner.
Gruppdynamiken hade inverkan på resultatet och således kan detta även påverka studiens
reliabilitet, alltså huruvida forskningsresultaten är upprepningsbara (Alvehus 2013, s. 126).
Genom att upprepa vår beskrivna metod går det att upprepa studien, men det är svårt att
förutse exempelvis gruppdynamik, individuella åsikter och huruvida en annan grupp
ungdomar skulle uttrycka liknande åsikter.

En annan viktig aspekt som kan ha inverkan på resultatet är positionalitet. Positionalitet syftar
till det som Brulé och Spiel (2019, ss. 1–2) beskriver som forskarens identitet och position i
relation till deltagarna. En viktig aspekt i vår studie är att Brulé och Spiel (2019, s. 8) menar
att tillhörighet i ett samhälle spelar stor roll. Under studien blev det tydligt att vi inte delar
deltagarnas erfarenheter, eftersom vi inte vet hur det är att växa upp i ett utsatt område med
hög kriminalitet och låg socioekonomisk status. Studien genomfördes på deltagarnas
hemmaplan för att minska det maktövertag som våra privilegier samt det faktum att vi är
vuxna medan deltagarna är barn innebar. Detta innebar även att vi som utomstående beträdde
en gemenskap där vi inte kände till normerna eller delade deras gemensamma upplevelser.
Alvehus (2019, s. 94) förklarar att en moderator behöver vara mentalt förberedd för att
hantera situationer som innehåller starka känslor. Vi var inte förberedda på att hantera starka
känslor kring att växa upp i ett utsatt område och visste inte hur vi skulle bemöta ungdomarna
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när de öppnade sig om tunga ämnen. Det hände därför att vi blev ställda, kom av oss och
missade att fånga upp viktiga spår i samtalet. Om vi hade varit bättre förberedda på att hantera
sådana situationer hade studien kunnat leda till djupare diskussioner och ytterligare insikter.

5. Resultat och analys
I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet av datainsamlingen. Detta inleds med
resultatet och designen från metoden deltagande ljudfiktion, det vill säga de ljudfiktioner som
togs fram i studien och hur den deltagande designworkshopen ledde fram till dem. Därefter
presenteras reflektioner kring användningen av metoden deltagande ljudfiktion med
ungdomar. Resultatet i det avslutande kapitlet presenteras utifrån de tre teman som
utvecklades under analysmetoden, vilket är: Deltagande ljudfiktion som medel för att
generera viktiga insikter om ungdomarnas verklighet, Ljud som medel för att väcka fantasi
och vidga perspektiv och Egenmakt, engagemang och meningsfullt deltagande. Resultaten
analyseras med hjälp av det teoretiska ramverk som presenterats i kapitel 2. Teoretiskt
ramverk.

5.1 Resultat och design av metoden deltagande ljudfiktion
Den deltagande designworkshopen resulterade i fantasier och idéer från deltagarna kring hur
framtidens Vårby skulle kunna se ut och låta. Utifrån dessa idéer skapades en berättelse kring
de olika platserna som vi ljudsatte utifrån ungdomarnas visioner. Vissa av idéerna hade
specifika triggerljud kopplade till sig som användes i ljudsättningen. Designprodukten av
detta blev två ljudfiktioner, det vill säga två ljudlandskap från platser i ett fiktivt Vårby år
2170. De två platserna är Vårby torg år 2170 och Vårby Centrum år 2170, vilka båda är del
av en gemensam spekulativ framtid. Dessa ljudfiktioner samt de idéer som ledde fram till dem
presenteras under varsin rubrik nedan. Medföljande till varje ljudfiktion finns en skriven
berättelse över vad som hörs i ljudlandskapen som syftar till att med ord beskriva vad som
hörs i ljudfiktionerna samt vad som låg till grund för dem. Berättelserna har inte presenterats
för ungdomarna som deltog under presentationstillfället då vi ville att de skulle vara fria att
kunna göra egna tolkningar av ljudfiktionerna.
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5.1.1 Vårby torg år 2170
Den första ljudfiktionen kallas Vårby torg år 2170. De idéer som låg till grund för
ljudfiktionen Vårby torg år 2170 presenteras nedan i figur 6.

Figur 6: Idéerna som låg till grund för ljudfiktionen Vårby torg år 2170.

Idéerna i figur 6 användes för att formulera en berättelse kring platsen Vårby torg år 2170
som sedan ljudsattes. Den färdiga ljudfiktionen går att lyssna på i länken som återfinns nedan
och den skrivna berättelsen som beskriver vad som hörs i ljudfiktionen återfinns därefter.

Lyssna på Vårby torg år 2170 här

Vårby torg år 2170 är en plats med mycket människor i rörelse och deras fotsteg hörs när de
går omkring. Människorna pratar med varandra på farsi, hindi, finska, svengelska och
svenska. I deras samtal gömmer sig budskap från ungdomarnas idéer. Människorna pratar om
att det säljs flygande kebab på torget, att tunnelbanan kommer, att ankorna matas med plast
och att det är varmt på platsen. Till följd av klimatförändringar har Mälarens vatten kommit
närmare torget och hörs därför klucka mot torgets metallgolv. Att vattenlinjen har förflyttats
gör även att ankorna har följt med och nu befinner sig vid torget. Ankorna har fått i sig så
mycket plast och metall att de muterats till robotar och hörs därför kvacka med ett metalliskt
robotljud i olika tonhöjder. Tunnelbanan finns fortfarande kvar i anslutning till torget, men
den åker fort förbi och avger en glad melodi som varningsljud innan den ankommer till
stationen. Flygande poliser är ständigt närvarande på torget för att bekämpa den kriminalitet
som fortfarande är ett stort problem i området, deras sirener hörs återkommande i
ljudlandskapet. På torget finns även en populär loppmarknad där antikviteter från 2000-talet
säljs. Det hörs hur människor botaniserar bland det som säljs och samtalar kring objekten. År
2170 utropas då och då viktiga meddelanden genom en högtalare och dessa annonseras med
en genomträngande ljudsignal. Denna dag hörs ett viktigt meddelande om att en storm är på
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väg och att bunkern som är belägen under Vårbyskolan därför öppnas för att låta befolkningen
ta skydd för stormen. Bunkern hörs öppna sina portar med ett knarrande och svepande ljud.
Det viktiga meddelandet skapar ingen panik utan torgets ljud fortsätter lugnt i bakgrunden.

5.1.2 Vårby centrum år 2170
Den andra ljudfiktionen kallas Vårby centrum är 2170. De idéer som låg till grund för
ljudfiktionen Vårby centrum år 2170 presenteras i figur 7.

Figur 7: Idéerna som låg till grund för ljudfiktionen Vårby centrum år 2170.

Idéerna i figur 7 användes för att formulera en berättelse kring platsen Vårby centrum 2170
som sedan ljudsattes. Den färdiga ljudfiktionen går att lyssna på i länken som återfinns nedan
och den skrivna berättelsen som beskriver vad som hörs i ljudfiktionen återfinns därefter.

Lyssna på Vårby Centrum år 2170 här

Vårby centrum år 2170 är en stor galleria belägen mitt i Vårby gård. Det finns mycket
människor som går omkring i centrumet och deras steg hörs eka mellan väggarna. De pratar
dock inte med varandra eftersom de är stressade för att hinna till tunnelbanan. Människorna är
ständigt övervakade av de helt tysta robotarna som ser allt som händer. Varje gång en person
går in i centrumet hörs ett plingande ljud och det finns även en teleporteringsportal som hörs
med ett studsande ljud varje gång någon teleporterar sig till eller från centrumet. I centrumet
annonseras ett viktigt meddelande med ett genomträngande ljud. Meddelandet påminner
besökarna i centrumet om att hålla avstånd till varandra då sjukdomen Covid är närvarande
och har slagit till med mutationen Covid-2170. I centrumet finns allt man kan tänka sig
behöva under ett och samma tak. Olika plingande hörs ständigt från affärer när varor skannas
för att sedan automatiskt landa i den flygande korg som följer efter den som handlar. En trasig
fläkt brummar knackigt och håller gallerian kall så att matvarorna inte ska ruttna i det Vårby
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som till följd av klimatförändringarna är varmt. I centrumet hörs ljudet av en rakapparat som
en robot använder för att klippa håret på någon. I frisörsalongen kan människor snabbt få
håret trimmat efter önskad design. En människa är klar med sin handling för dagen och hörs
stå i kassan vid utgången där en robotröst summerar totalbeloppet som ska betalas. En kort
ilsken signal hörs och robotrösten meddelar att betalningen inte är godkänd. Tumult utbryter
och ett högt larm ljuder medan robotrösten ropar till människan att stanna då denna försöker
springa därifrån. De övervakande robotarna anländer ljudlöst och fångar in den flyende
människan med laserpistoler innan ordningen i centrumet är återställd.

5.2 Reflektioner kring användningen av metoden deltagande
ljudfiktion
I detta kapitel presenteras reflektioner kring det test av metoden deltagande ljudfiktion som
genomförts. Här läggs vikt vid hur användning av metoden fungerade. Resultatet presenteras
utifrån tre teman: Deltagande ljudfiktion som medel för att generera viktiga insikter om
ungdomarnas verklighet, Ljud som medel för att väcka fantasi och vidga perspektiv och
Egenmakt, engagemang och meningsfullt deltagande.

5.2.1 Deltagande ljudfiktion som medel för att generera viktiga insikter om
ungdomarnas verklighet
Robertson och Simonsen (2007, s. 213) menar att deltagande design lägger vikt vid
ömsesidigt lärande där de deltagande parterna får ökad förståelse och kunskap från varandra.
Genom att genomföra metoden deltagande ljudfiktion tillsammans med ungdomar avslöjades
viktiga insikter kring ungdomarnas behov, deras bild av sitt närområde och oro de känner
inför framtiden. Precis som Sanoff (2007, s. 213) menar är det deltagarna som är experter på
sin egen situation. Detta blir tydligt i resultatet då deltagarna avslöjade behov samt berättade
saker om sin uppfattning av sitt område som vi som utomstående inte hade kunskap om sedan
tidigare. Detta bidrog till lärdomar och insikter om ungdomarnas verklighet för oss som
genomförde metoden.

Inledningsvis under den deltagande designworkshopen lyssnade deltagarna på ett ljudklipp
inspelat i Vårby gård där de som en uppvärmningsövning lyssnade på och diskuterade sitt
närområdet. Genom de diskussioner som fördes förmedlade deltagarna insikter om deras
nutid. D3 beskrev exempelvis att tunnelbanan hörs tydligt i klassrummet varje gång ett tåg
passerar. D5 beskrev också ljudklippet som ovanligt tyst, eftersom de inte hörde några
människor i rörelse som det brukar vara. D3 och D5 berättade även att de vid vissa tillfällen
känner sig trygga i området, men att de ibland känner sig rädda på grund av den höga
kriminaliteten i området. Att lyssna på ljudklippet öppnade upp för diskussion även om sådant
som inte hördes i klippet vilket kan förklaras av Brown, Gjestland och Dubois (2016, s. 10)
som menar att uppfattningen av ett ljudlandskap påverkas av lyssnarens demografiska
egenskaper samt personliga erfarenheter. Detta kan förklara varför deltagarna beskrev sådant
som baserades på deras personliga erfarenheter av platsen snarare än enbart det som tydligt
hördes i inspelningen. Under det här inledande momentet var det dock en mer ansträngd
stämning än under deltagande ljudfiktionens övriga moment, vilket gjorde att det inte
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resulterade i lika utvecklade diskussioner. Detta kan förklaras av att både vi och deltagarna
ännu inte var uppvärmda och inte hade blivit bekväma i varandras sällskap.

Både under den deltagande designworkshopen och presentationstillfället upptogs huvudparten
av tiden av diskussioner utifrån ett fiktivt framtida Vårby. Både när deltagarna skapade
fiktioner och när de lyssnade på de färdiga ljudfiktionerna utgick samtalen ofta från nutiden.
Detta kan förklaras av Bleecker (2009, s. 25) som menar att designfiktion skapas i gränslandet
mellan fakta och fiktion, och menar vidare att de är sammanflätade och inte går att särskilja
från varandra. Under workshopen gick det att se att även om idéerna var fantasifulla och
lekfulla speglade de deltagarnas verklighet. Det kan förklaras av Blythe et al. (2016, s. 4975)
som menar att även fantasifulla och fåniga idéer kan vara grundade i en gemensam verklighet.
Ett exempel är att deltagarna (D1, D3) uttryckte idéer kring att det talas många språk på torget
i framtiden, däribland mycket svengelska samt det egenpåhittade språket ”Vårbyska”. Detta
kan ses som en spegling av Vårby idag som en mångkulturell ort med stor andel utrikesfödda
(se Huddinge kommun 2020). Därtill beskrev D1 och D6 att en toalett skulle finnas i Vårby
centrum år 2170, eftersom detta är något som de saknar i dagsläget. Ett annat exempel på
detta är att tunnelbanan lyftes av flera deltagare (D1, D3, D6) och sammantaget beskrevs som
en central och självklar del av framtiden. Detta överensstämmer med hur det ser ut i området
idag där tunnelbanan ständigt är närvarande, särskilt i ljudbilden.

Under den deltagande designworkshopen återspeglades en generell oro för framtiden i
spekulationerna. Exempelvis uttrycktes återkommande att sjukdomen Covid1 skulle kunna
finnas i framtiden och att människor då skulle behöva hålla avstånd till varandra. En annan
oro som yppades av D1 var att Sverigedemokraterna kommer vinna valet vilket hen menade
skulle leda till demonstrationer och många arga flyktingar. D4 beskrev ett ljud som hen ansåg
skulle kunna vara ett varningslarm i framtiden motsvarande dagens Hesa Fredrik2: ”När det är
krig, då den där kommer att låta. Jag tror den där kommer låta väldigt ofta”. En ytterligare oro
som återkom i deltagarnas fantasier och diskussioner var klimatförändringar. D4 beskrev hur
hen inte tror att vi kommer att leva i framtiden: ”Nej det kommer vara klimatförändringar om
150 år. Jag tror inte vi kommer ha en existens om 70 år, till exempel för klimatförändringen”.
D4 och D3 diskuterade vidare att en av anledningarna till att människor inte kommer att
kunna leva här är att vattennivåerna kommer att stiga och göra att Stockholm ligger under
vatten. Några av deltagarna (D1, D3) beskrev därtill hur det på grund av klimatförändringarna
kommer att vara torrt och D3 lyfte när hen lyssnade på ett ljudklipp att ”Det här är när det
regnar första gång på såhär, det regnar så en gång om året på grund av såhär
klimatförändringar, sen det är så torrt på marken att när regnet rör marken det låter sådär”.
Flera av deltagarna (D1 D3, D5, D6) trodde att det kommer att vara varmt i framtiden och
några av deltagarna (D3, D5, D6) menade att det skulle behövas stora fläktar i centrum som
kyler ner och transporterar in frisk luft. D3 uttryckte även att hen inte tror att det kommer att

2 Hesa Fredriks officiella namn är Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och varnar vid allvarliga
situationer som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2021).

1 Studien genomförs under den så kallade coronapandemin och sjukdomen Covid-19 är ett aktuellt fenomen som
ungdomarna behöver förhålla sig till.
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finnas plast i framtiden men fantiserade också kring att ankor ”har ätit så mycket plast och
metall att dom har blivit själv robotar”.

Under den workshopen utgick många idéer och fantasier från teman kopplade till olika typer
av kontroll. Exempelvis fantiserade D3 kring att det skulle finnas kontroller vid varje dörr i
centrum som kontrollerade att människor inte hade tagit något. D2 uttryckte även att det i
centrum skulle kunna finnas stora skärmar som visade upp liveinspelningar på besökarna i
centrumet. Vidare fantiserade D5: ”Dom där robotarna kommer ta över allt [...] alltså dom
låter dig ha ett liv, fast om dom försöker göra något dåligt då dom skjuter dig med dom där
pistolerna”. Detta visade att kontroll var något som var aktuellt och viktigt för deltagarna,
men på vilket sätt är svårt att tolka enbart utifrån fantasierna.

Ett annat tema som ofta nämndes i skapandet av ljudfiktionerna var polisen och kriminalitet.
Flera gånger beskrevs att ljuden som spelades upp representerade polisen eller polisens
sirener. En av de första idéerna som uttrycktes under workshopen var att D6 utropade att
”flygande poliser” skulle finnas på torget år 2170. En deltagare uttryckte då att poliserna
skulle vara arga. På frågan varför poliserna skulle vara arga svarade D6 ”för det är Vårby
gård”. D3 svarade jakande på att det skulle vara mycket kriminalitet även om 150 år. Ur detta
går att urskilja att nutiden ständigt var närvarande i spekulationerna om framtiden, vilken
förmedlar insikter kring deras uppfattning om området idag. Även om de fantasier som
skapades under den deltagande designworkshopen var fiktioner var de alla en reaktion av den
verklighet som deltagarna lever i. Detta kan förklaras av Bleecker (2009, s. 25) som menar att
designfiktion alltid sker genom en sammanblandning mellan fakta och fiktion.

Resultatet från presentationstillfället visade i ännu högre grad att diskussionerna var grundade
i upplevelser från verkligheten. Deltagarna gjorde då direkta jämförelser mellan den fiktiva
framtiden och nutiden. Deltagarna (D7, D8) jämförde hur polisen låter i ljudfiktionen med hur
de låter i verkligheten. Deltagarna beskrev det som att polisen i ljudfiktionen av Vårby torg lät
snällare och mindre hetsiga än idag. Detta illustreras nedan i följande meningsutbyte mellan
deltagarna:

D8: ”Alltså det verkar som att polisen har blivit snällare i framtiden typ”
D7: ”Alltså man drar det, man drar det, alltså automatiskt jag jämför det med hur
det är idag när polisen kommer”
D8: ”När polisen kommer idag då det är en annan femma alltså, det är minst 30
poliser kommer hit”

Resultatet kan relateras till tvetydigheten. Dunne och Raby (2013, s. 102) menar att
tvetydighet i spekulativa sammanhang skapar ett subtilt förhållningssätt mellan det overkliga i
fiktion och det verkliga. Tvetydigheten i ljuden som användes i ljudfiktioner kan ha varit en
bidragande faktor till att diskussionerna ännu tydligare rörde sig i gränslandet mellan den
fiktiva framtiden och nutiden. Ett exempel på hur deltagarna (D2, D7, D8) diskuterade en nära
framtid och deras åsikter om nutiden är att de diskuterade en eventuell ombyggnad om
centrum i Vårby gård som något dåligt. D8 förklarade i citatet nedan varför ett större centrum
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som mer liknar ett köpcentrum inte är önskvärt, vilket skapar förståelse för ungdomarnas
tankar kring området.

”Jag tror det kommer samlas såhär mycket folk som inte är från Vårby gård i
centrum. Det kommer bli som ett köpcentrum, det gillar jag inte. Det här är ändå
en, alltså det är typ ett eget samhälle eller vad man ska säga Vårby gård. Och då
det skulle inte vara najs om det kom folk från andra ställen. [...] Jag vill inte att
det ska kännas som Skärholmen. Typ som ett köpcentrum.”

(D8)

Under presentationstillfället utgjorde diskussionerna en förlängning och fördjupning av några
av några av de teman som tagits upp under den deltagande designworkshopen. Ett exempel på
det är hur diskussionen kring Covid fördjupades till följd av att det gestaltades i ljudfiktionen
och deltagarna uttryckte sina rädslor. D7 uttryckte exempelvis ”jag blir livrädd ” kring tanken
att Covid skulle finnas år 2170 och D2 nämnde att ”det är många som kommer dö alltså”.

Likt under den deltagande designworkshopen lyftes teman kopplade till kontroll även under
presentationstillfället. Deltagarna vid presentationstillfället reflekterade däremot djupare kring
temat och det gick därigenom att förstå deras tankar och känslor rörande kontroll. Efter att
deltagarna lyssnat på en av ljudfiktionerna upplevde de att den kändes kontrollerande. D7
menade att ”Det lät som att alltså allting var under kontroll, alltså allting kontrollerades”.
Deltagarna (D2, D7, D8) beskrev att sådan kontroll skulle göra att de inte känner sig trygga
eller säkra i samhället. D7 beskrev att hen tyckte det lät som att man skulle behöva legitimera
sig hos robotar om man behövde komma in i centrum, vilket D7 menade lät som ”ett slags
fängelse”. D8 höll med om att det skulle vara ”ett helvete egentligen”. D7 beskrev i citatet
nedan sin känsla kring kontrollen:

”Alltså det lät som att man ville straffa allt och alla, på grund av ett par personer,
alltså förstår du? Det lät såhär, att på grund av att folk inte sköter sig, man ska bli
behandlad som om man vore något, förstår du?”

(D7)

D8 reflekterade vidare kring att det måste finnas enbalans i samhället och att det i
ljudfiktionerna låter som att robotar styr samhället och att människorna inte fick göra som de
vill. I det följande citatet reflekterade D8 kring sina tankar rörande en för stark kontroll:

”Kolla det kanske är dåligt att folk gör vissa saker som inte är lagligt, men det
måste ha en balans i samhället på något sätt. Det måste finnas några som är dåliga,
annars kommer staten vara dålig. [...] Och nu det kändes som att alla följde
lagarna och det kändes som att dom som sa lagarna var dom som var dom onda.”

(D8)
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Därefter relaterar D8 kontroll i samhället till en aktuell händelse i följande citat:

”Kolla grejen är, alltså, det spelar ingen roll om det hjälper att fler kriminella
försvinner eller någonting. Men man vill ändå ha det lite privat oavsett vart man
är. Till exempel, det känns inte bara najs alltså att nu dom vill ju komma på regler
att man då ska skicka hem folk. Det har ju kommit det dära att folk ska komma
hem efter, vad var det, 23-tiden om man är under 18. Det kanske gör, man kanske
gör så att småungar inte blir kriminella, men ändå, det känns ändå som att dom
kontrollerar på något sätt, det känns inte najs, förstår ni? [...] Det är ju ändå ett
fritt land som, det ska ju vara, föreställa ett fritt land, man borde ändå få kunna få
vara ute hur länge man vill oavsett hur gammal man är, det borde väl vara upp till
föräldrarna då.”

(D8)

Hur deltagarna relaterade det de hör i ljudfiktionen med aktuella händelser och sina tankar
kring nutiden kan förklaras av Hanna och Ashby (2016, s. 5) som menar att designfiktion har
potential att öppna upp för att skapa nya diskussioner som kan utmana status quo eller öka
politiskt engagemang. Det syns tydligt i resultatet att när deltagarna diskuterade ljudfiktionen
ifrågasatte de även rådande situationer. Hanna och Ashby (2016, s. 6) menar också att
designfiktion kan stödja reflektion kring vad som är en önskvärd framtid, vilket syns i hur
deltagarna värderade och jämförde samhället idag med det samhälle som presenterades i
ljudfiktionerna.

I slutet av presentationstillfället kom D7 fram till att det i ljudfiktionerna egentligen inte låter
som att det är så stor skillnad mellan nutiden och ljudfiktionen och formulerar sig: ”Alltså det
lät som en vardag egentligen. Alltså att polisen kommer fast istället för att de har
robotsirenerna, de är vanliga sirener. Det känns bara förnyat. Mer modernt”. D8 instämde och
utvecklade vidare: ”Det känns inte så utvecklat heller egentligen. Om man tänker efter. Det är
ju samma gamla rutiner. Alltså just det här då polisfallet. Det är samma gamla sak som händer
[...] exakt samma handling men med olika saker som gör det”. Att deltagarna särskilt under
presentationstillfället gjorde egna jämförelser mellan framtiden i ljudfiktionen och deras
upplevelser av verkligheten kan förklaras av ljudets potential för att uppmana människor till
att ifrågasätta vardagliga situationer (Franinović & Salter 2013, s. 54).

5.2.2 Ljud som medel för att väcka fantasi och vidga perspektiv
I studien undersöktes om ljud kan användas för att uppmuntra till fantasi och reflektion hos
deltagarna, vilket resultatet visade att ljud kunde. Deltagarna uttryckte många fantasier och
diskuterade utifrån ljuden de hörde. Resultatet visade att när deltagarna fantiserade handlade
samtalen om aspekter bortom det vardagliga och deltagarna var inte bundna av nutidens
fysiska och tekniska begränsningar, i jämförelse mot när deltagarna diskuterade nutidens
ljudbild i inledningen av den deltagande designworkshopen.
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Några exempel på fantasier som uttrycktes handlade om att ”allt är metall” (D5), det finns
”robotsedlar” (D6) och att ”man kan teleportera sig” (D2). En annan fantasi som väcktes var
att D3 fantiserade om att ”det här låter som ankvärlden tog över vårby eller något. Ankorna
där nere vid vattnet dom tog över”. D6 fantiserade främst kring att allt i framtiden skulle vara
flygande där några exempel som uttrycktes av D6 var: ”flygande bilar”, ”flygande kebab”,
”flygande busshållplatser” och ”flygande spela fotboll”. Detta visar på att metoden deltagande
ljudfiktion fungerade väl för att främja fantasi hos deltagarna. Det samlade resultatet som
skapades av deltagarnas idéer, det vill säga de ljudfiktioner som togs fram presenteras i
kapitel 5.2 Resultat och design av metoden deltagande ljudfiktion.

Under den deltagande designworkshopen uttryckte deltagarna att de upplevde att lyssna på
ljud hjälpte till att framkalla och främja fantasi. Exempelvis liknande D3 upplevelsen med att
”det är som när man läser och får bild i huvudet” och att ”man skapar en egen film”. D4
beskrev att hen tyckte att lyssna på ljud triggade fantasi och fick hen att börja tänka på andra
saker. D5 tyckte att lyssna på ljud ”hjälpte med fantasin” och gjorde att de fick fram fler idéer.
Fem deltagare (D1, D3, D4, D5, D6) ansåg att det var lättare att lyssna på ljudkort än att tänka
fritt eftersom det främjade fantasin, vilket överensstämmer med resultatet som de liknande
spelkorten i studien av Cheng et al. (2018) genererade. D2 höll däremot inte med och
upplevde att ljuden inte bidrog till att stärka fantasi och att hen mer gillar att se på film, vilket
kontrasterar mot det Chung et al. (2020, s. 682) skriver om att ljud kan bidra till fantasi och
upplevelser bortom vad det visuella kan uppnå.

Vid presentationen av ljudfiktionerna lyfte D8 att hen gillade ”att jag fick upp bilder i
huvudet”. D7 uttryckte att något som var positivt med att lyssna på ljudfiktionerna var att hen
fick ”mycket tankar”, men även att ”det blir automatiskt att man får upp bilder”. Även under
workshopen var det flera deltagare (D1, D3, D4, D5, D6) som beskrev att de fick inre bilder.
De inre bilder deltagarna fick skiljde sig från varandra. Detta kan förklaras av ljudets
medvetna tvetydighet. Gaver, Beaver och Benford (2003, s. 233) menar att tvetydighet i
design låter människor själva tolka designen utifrån sin egna bakgrund och skapa en personlig
upplevelse av designen, vilket resultatet bekräftar. D8 berättade dock att efter att ha lyssnat på
ljudfiktionerna kändes det svårt att kunna komma på en egen bild av de platser som gestaltats
och uttryckte ”det här är typ det man kommer tänka på nu”. Det gick dock att se att D8 redan
gjort en egen tolkning av platserna och bildat en personlig bild, eftersom den bild av
framtiden som D8 diskuterade utifrån ljudfiktionen skiljde sig från de andra deltagarnas.

Ett exempel på hur deltagarna gjorde olika tolkningar av ljuden som spelades upp under
workshopen var att ett ljud beskrevs av olika deltagare (D1, D2, D3) som ljudet av ”en
handtork”, ”en skottlossning” och ”en swishbetalning”. Ett annat ljud beskrevs av D1 som
ljudet av ”en vattenpark”, medan det av D4 beskrev som ”det här är himlen, molnen”. D6
föreställde sig däremot att ljudet utlöses ”när det är dags för andra att leka på lekplatsen”.
Deltagarna diskuterade ibland engagerat med varandra om tolkningen av ljuden när de hade
olika åsikter kring vad de skulle vara. Ett exempel på detta finns i meningsutbytet nedan där
flera deltagare (D1, D2, D6) var oense om vad ett ljud skulle kunna vara i framtiden:
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D6: ”Sådär låter det…”
D1: ”Nej det låter som en jättedålig rappare”
D6: ”…när man är i en tunnel och sen tåget åker förbi”
D2: ”Nej jag tror man kan teleportera sig, för du hör ju…”
D6: ”Wallah nej”

Därutöver hände det även vid flera tillfällen att deltagarna byggde vidare på varandras idéer.
Detta illustreras genom ett utdrag ur deltagarnas (D3, D4, D5, D6) konversation där idéen
kring ett ljud utvecklas från ett flygplan till en hemlig bunker under skolan.

D6: ”Flygplan!”
D4: ”Krigsflygplan!”
D3: ”Jag tror det där kommer vara ljudet när Vårby går under”
D5: ”Alltså alla kommer bli rädda”
D3: ”Jag tror att det där är ljudet är en secret bunker öppnas under Vårbyskolan”

Gaver, Beaver och Benford (2003, s. 233) beskriver hur tvetydighet kan bidra till att design
inte begränsar människors reaktioner till den. Deltagarna under den deltagande
designworkshopen skapade som beskrivet ovan egna tolkningar utifrån de tvetydiga ljud som
de hörde. I linje med detta blev deltagarna vid presentationstillfället till viss del begränsade av
det som inte var tvetydigt i de färdiga ljudfiktionerna. Deltagarna (D2, D7, D8) inluderade
nämligen i sina tolkningar av ljudfiktionerna främst de delar som inte var tvetydiga. Ett
exempel på detta är när deltagarna skulle berätta vad de hade hört i ljudfiktionen av Vårby
torg år 2170. D7 och D8 beskrev båda händelseförloppet i ljudet främst kopplat till de ljud
som var tydliga såsom människor som pratade, polissirener, ett viktigt meddelande om att en
storm var på väg samt att en bunker öppnades. Deltagarnas beskrivningar återfinns i citaten
nedan:

”Det var några ungdomar på torget, ungdomar och sen var det någon mamma tror
jag som hade tränat som pratade med sin vän. Sen polisen dök upp, tror jag, men
det var inte vanliga poliser, det var robotar eller någonting. Sen så efter, så efter
ungdomarna pratade med polisen, var det någon slags högtalare som sa att det var
en storm på väg så började alla samlas och gå till.. Men det verkade som att det
var någonting normalt, som hände ofta där.”

(D8)

”Det lät som att folk umgicks och sen något slags polis kom, som de brukar. Fast
det lät som robotpoliser, det lät som sirener fast det lät lite annorlunda. Sen de
kom och det var någon högtalare som sa att det fanns någon bunker tillgänglig
och att det var någon storm på väg.”

(D7)

I relation till tvetydighet kan ses hur D2, som under workshopen uttryckte att det inte
främjade fantasi att lyssna på ljud, vid det uppföljande presentationstillfället uttryckte att det
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var lättare att reflektera utifrån ljudfiktionen eftersom ”folk pratade åtminstone lite”.
Ljudfiktionerna bestod av både tvetydiga ljud men även mer beskrivande ljud som exempelvis
polissirener och mänskliga röster. Om ljuden som genererades av spelkorten under
workshopen sade D2 ”det var inte så mycket man förstod”. Detta visar på att de tvetydiga
ljuden för D2 inte bidrog till egna tolkningar utan istället blev förvirrande för deltagaren.
Även om Gaver, Beaver och Benford (2003, s. 240) lyfter fördelarna med tvetydighet menar
de även att vissa tvetydiga designer kan upplevas som enbart förvirrande, frustrerande eller
meningslösa vilket blev fallet för D2. Det visade att deltagarnas upplevelser av tvetydig
design skiljer sig från varandra.

Serafin et al. (2011, s. 92) menar att ljud har en förmåga att väcka känslor. D7 beskrev under
presentationstillfället att det kändes dåligt att lyssna på ett fiktivt Vårby år 2170, eftersom det
inte var Vårby så som hen upplever det. D7 förklarade i citatet:

”Det är Vårby men det är helt annat, alltså det lät som att det är helt annat. Förstår
du? Att man bygger om centrum då det inte egentligen Vårby centrum. Alltså det
känns som det. Då det blivit ett annat. Allt är nytt. Då är det inte som det brukade
va”

(D7)

Sammanfattningsvis visade resultatet att deltagarna genom att lyssna på ljudfiktioner kunde se
på sin närmiljö från nya perspektiv. D7 beskrev att ljudfiktionerna ”väckte tankar som man
inte har tänkt på egentligen”. Bell, Blythe och Sengers (2005, s. 150) menar att designrymden
kring just hemmiljön är begränsad på grund av att den är välbekant och att defamiliarisering
kan bidra till att vidga perspektivet på den bekanta miljön. Flera deltagare (D1, D3, D5, D6)
upplevde att de fick nya perspektiv kring Vårby gård och nutiden av att spekulera kring
framtiden under den deltagande designworkshopen. Inom designfiktion syftar
defamilarisering till att bryta sig loss från det vardagliga i syfte att utforska nya möjligheter
(Bleecker, 2009, s. 17). Både genom att spekulera kring och lyssna på ljudfiktion
defamiliariserades Vårby för deltagarna. Platserna uppfattades inte längre som det Vårby som
deltagarna var vana vid och därför skapades utrymme för reflektioner och nya perspektiv.

5.2.3 Egenmakt, engagemang och meningsfullt deltagande
Deltagande design betonar enligt Sanoff (2007, s. 213) vikten av att skapa egenmakt för
individer och grupper. I det här kapitlet kommer vi presentera och analysera deltagarnas
åsikter om metoden och huruvida användning av deltagande ljudfiktion kan skapa
engagemang, upplevas som meningsfull samt om det kan leda till egenmakt för deltagarna.

Deltagarna uttryckte vid både den deltagande designworkshopen och presentationstillfället att
de generellt ansåg att det var intressant, roligt, annorlunda samt en upplevelse att delta. Under
workshopen uttryckte D4 exempelvis att det var väldigt intressant att just få lyssna på ljuden
som spelkorten representerade, eftersom personen aldrig hade hört ljuden förut. D3 tyckte att
workshopen var intressant och uttryckte förundrade ”för det var såhär vem kommer på en sån
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här idé?”. Även presentationstillfället upplevdes som roligt av de flesta deltagarna där D7
tyckte att ”det var kul, det var intressant, det var någonting nytt”. Vidare beskrev D7 att det
var roligt” eftersom ”man fastnade i tankarna” och ”för när man lyssnar på sånt här det blir
automatiskt att man får upp bilder och tankar”. D8 beskrev att det var särskilt roligt att hen
genom diskussionerna fick använda sina språkförmågor och ordförråd.

Även om de flesta deltagarna på något sätt uttryckte positiv respons till metoden varierade
deltagarnas engagemang och aktivitet i samtalen. Under den deltagande designworkshopen
deltog hälften av deltagarna (D3, D5, D6) aktivt under hela tillfället. Två av deltagarna (D1,
D4) pendlade med sitt deltagande och deltog ibland aktivt i diskussionerna och ibland tappade
de koncentrationen och fokuserade på annat än samtalen. En deltagare (D2) deltog inte aktivt
under större delen av workshopen och bad oss ofta att upprepa frågan vid direkt tilltal vilket
tydde på att hen inte lyssnade aktivt på de diskussioner som fördes. Graden av engagemang
förändrades dock under workshopens gång. Likt i studien av Blythe et al. (2016, s. 4975)
engagerades deltagarna i olika grad och för vissa deltagare tog det en stund att värma upp och
bli bekväma med att uttrycka sina idéer. Det gick att se att deltagarna inledningsvis hade
svårare att hänge sig till att fantisera fritt och deltagarna skrattade ibland åt varandras idéer,
vilket hämmade utrymmet för fantasi. Detta var dock något som förändrades när deltagarna
gick in mer helhjärtat i premisserna för workshopen. Gruppdynamiken hade stor inverkan på
graden av engagemang bland deltagarna. Alvehus (2019, s. 93) menar att deltagarnas relation
till varandra har inverkan på interaktionen i en fokusgrupp. Deltagarna i vår studie kände
varandra sedan tidigare vilket inverkade på gruppdynamiken. Presentationstillfället var
exempelvis inledningsvis stökigt och deltagarna hade svårt att ta samtalet seriöst och skrattade
åt varandras reflektioner. Ett exempel på det är att D2 skrattade åt D8 när hen reflekterade
varpå följande meningsutbyte skedde:

D8: ”Men vad är det yao?”
D2: ”Du pratar inte såhär när vi är ute”
D8: ”Okej, man måste anpassa språket”

Stämningen i gruppen förändrades dock när D2 valde att avbryta sitt deltagande mitt i
presentationstillfället. Då blev det en lugnare stämning som var mer tillåtande till att
deltagarna kunde sväva iväg i reflektionerna. De kvarvarande deltagarna (D7, D8) blev då
engagerade och började diskutera djupare med varandra.

Under den deltagande designworkshopen tillfrågades deltagarna om de hade velat delta vid en
liknande workshop om den hade anordnats av stadsplanerare vilket några av deltagarna (D1,
D3, D5) var positivt inställda till. D3 svarade ”ja, why not ja” på frågan och D1 uttryckte
särskilt att hen hade velat vara med ”om det fanns munchies”. Endast D2 uttryckte aktivt en
ovilja till att delta vid ett liknande tillfälle och sade ”alltså ta inte illa upp men nej tack”.
Anledningen till att D2 inte skulle vilja delta vid ett liknande tillfälle var att hen ”skulle hellre
vilja prata om nutiden” samt att hen ansåg att det var svårt att reflektera kring framtiden. Flera
deltagare (D1, D3, D4, D5) höll med om att de hellre hade velat prata om nutiden och
uttryckte att de ansåg att det var lättare att relatera till nutiden. Deltagarna menade vidare att
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det är svårt att veta hur det kommer vara i framtiden och att de därför tyckte att det var svårt
att reflektera kring framtiden. D4 menade att ”det känns som framtiden är lite svår och spå, vi
vet inte vad som kommer hända. Det kan hända vad som helst, kanske samma som idag om
150 år”. I diskussionerna kring att deltagarna hellre hade velat prata om nutiden nämndes den
uppvärmningsövning som genomfördes i workshopens inledning. I den fick deltagarna lyssna
på en inspelning från Vårby gård och diskutera kring nutidens ljudlandskap. På frågan om
deltagarna hellre hade velat att workshopen behandlade denna del i större utsträckning höll
flera deltagare med. D4 uttryckte särskilt ”alltid bäst att prata om det som händer just nu, inte
längre fram”.

En tolkning av att deltagarna hellre hade velat prata om nutiden är att de upplevde att deras
röster inte blev hörda av att de spekulerade och fantiserade om framtiden. Noel (2016, s. 4–9)
betonar vikten av att i deltagande processer säkerställa att det är deltagarnas röster som blir
hörda för att kunna uppnå känsla av egenmakt hos deltagarna. Egenmakt innebär att på olika
sätt möjliggöra för människor att aktivt delta i samhällsprocesser och fatta egna beslut
(Lundmark 2016, ss. 58–59) samt att ge marginaliserade människor större tillgång till och
kontroll över resurser (Zimmerman & Perkins 1995, s. 570). Ur ett perspektiv hade
lekfullheten i att skapa fiktiva framtider ett värde genom att deltagarna uppfattade
workshopen som rolig och att den skapade engagemang. Å andra sidan, eftersom deltagarna
endast beskrev workshopen som ”rolig”, ”intressant” och ”annorlunda”, kan en tolkning vara
att deltagarna enbart såg det som ett lekfullt tillfälle snarare än något som gjorde att de blev
hörda. Deltagarnas fantasier avslöjade viktiga insikter om deras verklighet men deltagarna
själva upplevde inte att de delade med sig av sin verklighet genom sina fantasier. Det innebär
att den deltagande designworkshopen inte bidrog till en känsla av egenmakt hos deltagarna.

Trots att D2 vid den deltagande designworkshopen uttryckde att hen inte skulle vilja delta vid
en liknande workshop valde hen ändå att ge metoden en ny chans och deltog även vid
presentationstillfället. D2 hade dock svårt att koncentrera sig under diskussionerna och när de
andra deltagarna reflekterade kring ljuden de hörde skrattade hen åt det som sades. En
tolkning av detta är att D2 verkade ha svårigheter med lekfullheten i metoden och hängav sig
inte till metoden under något av tillfällena. Ungefär halvvägs in i presentationstillfället valde
deltagaren att avbryta sin medverkan med motivet ”jag tror inte jag klarar av det här”. D2
uttryckte även att hen inte kände igen något i ljudfiktionerna från de idéer som diskuterats
under workshopen, vilket stämmer överens med att deltagaren inte upplevdes lyssna på vad de
andra deltagarna sade. Detta visade sammantaget att D2 inte upplevde deltagandet i metoden
som meningsfullt.

De andra deltagarna vid presentationstillfället (D7, D8) ansåg däremot att det var meningsfullt
att diskutera utifrån ljudfiktionerna de lyssnat på. D8 ansåg detta eftersom ”man kan debattera
om det här” då hen tänker sig att ”alla har olika åsikter just om det här”. D7 beskrev tillfället
som meningsfullt eftersom det väckte tankar kring framtiden. I följande citat beskriver D7 hur
personer i området sällan tänker på hur deras framtid skulle kunna se ut:
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”Det väckte idéer, det väckte tankar som man inte har tänkt på egentligen. För det
är väldigt sällan någon som är härifrån tänker hur kommer det se ut för mig om 20
år, eller hur kommer det här se ut om 20 år. Alltså det är väldigt väldigt sällan man
tänker så.”

(D7)

Att D7 genom metoden fick nya tankar och började reflektera kring hur framtiden skulle
kunna vara, kan ses som ett sätt att börja ta makt över sin egen situation. Lundmark (2016, s.
59) beskriver även självtillit och kontroll som viktiga aspekter av egenmakt. En tolkning av
D7s uttalande är att de reflektioner som metoden bidrog till kan ha skapat en känsla hos
deltagaren av tillit till sin egen förmåga att fatta beslut över och ta kontroll över sin egen
framtid. Att skapa rum för reflektion kring sin egen och områdets framtid skulle ur detta
perspektiv kunna skapa egenmakt för deltagarna. Även om resultatet visade tendenser till att
skapa egenmakt för deltagarna i stunden finns det dock inget som tyder på att detta skulle ha
en påverkan på deltagarna långsiktigt. Vi gav inte deltagarna några verktyg till att i framtiden
ta makt över sin situation, vilket troligtvis innebär att effekterna stannar vid reflektioner i
stunden.

Sammanfattningsvis går det i resultatet att utröna att den deltagande designworkshopen av de
flesta av deltagarna upplevdes som en slags lek, som var rolig och intressant att delta i, men
som inte bidrog till ökad delaktighet eller egenmakt. Presentationstillfället å andra sidan
upplevdes av deltagarna som meningsfull eftersom det skapade möjlighet till värdefulla
diskussioner och tankar kring hur framtiden skulle kunna vara. Detta kan förklaras av att
deltagarna vid presentationstillfället inte skulle skapa framtidsvisionerna utan istället hade
större möjligheter att fokusera på reflektioner kring det de hörde och relatera detta till deras
verklighet. Egenmakt handlar som sagt om att på olika sätt att ta makten över sin egen
situation (Perkins & Zimmerman 1995, ss. 570–571; Lundmark 2016, s. 59). Under
presentationstillfället hade deltagarna själva större makt att bestämma över innehållet i
diskussionen än deltagarna under den deltagande designworkshopen som ombads spekulera
kring en fiktiv framtid. Det kan kan ses som ett sätt att låta deltagarna ta makten över sin
situation och skapa egenmakt för dem, både genom en större makt att påverka innehållet i
samtalen men också ett sätt att bidra till självtillit att ta beslut kring sin framtid likt det som
beskrivs av Lundmark (2016, s. 59). Däremot finns det inget i resultatet som styrker att
känslan av egenmakt hos deltagarna kvarstod efter deltagandet avslutats.

6. Diskussion
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur deltagande design, designfiktion och ljuddesign
kan kombineras och användas som medel för att skapa utrymme för ungdomar att delta i
stadsplaneringsprocesser på ett sätt som är meningsfullt och engagerande för dem.
Huvudsyftet med designfiktion är att skapa ett utrymme för diskussion menar Lindley och
Coulton (2015, s. 210), vilket studien kan bekräfta. Studien visar att deltagande ljudfiktion har
potential att uppmuntra ungdomars engagemang i stadsplaneringsprocesser där metoden
fungerar väl som verktyg för att trigga fantasi, reflektion och diskussion hos deltagarna.
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Ett av de mest påtagliga resultaten från vår studie är hur spekulationer av framtiden fungerade
som en brygga till nutiden och uppdagade viktiga teman i ungdomarnas verklighet idag.
Bleecker (2009, s. 25) beskriver hur sammankopplingen mellan fakta och fiktion är en av
styrkorna i designfiktion. I resultatet gick det att se att deltagarnas fantasier var grundade i
nutiden. Detta överensstämmer med Blythe et al. (2016, s. 4975) vars studie visade att även
fantasifulla och fåniga idéer var grundade i deltagarnas gemensamma verklighet samt utgjorde
en reaktion på verkliga problem. Resultatet går därför i linje med Blythe et al. (2016) och
Nägele, Ryöppy och Wildes (2018) studier som båda visade att de idéer som genererades tog
avstamp i verkliga problem och kan avslöja viktiga teman. Studien visar att deltagande
ljudfiktionen fungerar väl som metod för att fånga in och tillgängliggöra diskussioner kring
ungdomarnas vardag, där tröskeln till att diskutera tunga ämnen blev låg. Hanna och Ashby
(2016, s. 5) beskriver hur designfiktion kan skapa debatt som utmanar rådande syn på
samhället. Detta var något som tydligt kunde urskiljas i studiens resultat där ungdomarna
genom metoden diskuterade och reflekterade kring sitt närområde både som helhet och
kopplat till aktuella händelser. Deltagarna problematiserade det samhälle de lever i och
ifrågasatte maktstrukturer och samhällets syn på dem som ungdomar i ett utsatt område. Detta
visar på deltagande ljudfiktions styrka i att främja reflektion kring samhällets utformning,
vilket kan bidra till att skapa förståelse för problemrymden.

Det specifika området som studien genomfördes i speglades tydligt både i spekulationer och
diskussioner, vilket överensstämmer med Baumann et al. (2017) där samhället studien
genomfördes i hade tydlig inverkan på deltagarnas designfiktioner. I vår studie lyftes
spekulationer och reflektioner rörande aspekter som karaktäriserar Vårby gård, såsom att det
är mångkulturellt, ligger nära vatten och har en tunnelbanestation (Huddinge kommun,
Norconsult, & White Arkitekter 2018, ss. 8–11). Därtill behandlades teman som är
förekommande i Vårby i relation till att det är ett utsatt område, såsom kriminalitet och
polisnärvaro (Polismyndigheten 2021, u.å.). Deltagarna uttryckte dessa teman i varierad grad
där vissa uppmärksammade vissa ämnen mer specifikt och således är resultatet av studien
utöver själva området även beroende av deltagarnas specifika syn på sitt närområde. Det gick
dock att se att teman rörande områden var närvarande som en ständig gemensam nämnare. I
och med detta är en hypotes att om studien genomfördes i ett område med liknande
förutsättningar skulle diskussionerna handla om snarlika ämnen, medan om studien
genomfördes i ett område med andra förutsättningar skulle diskussionerna behandla helt andra
teman. Denna hypotes kan dock inte fastställas av resultatet eftersom vi enbart testat metoden
i ett område.

Studien visar att det finns många fördelar kring att involvera ljud i deltagande processer då det
både kan främja nya idéer, tankar, perspektiv och diskussion. I resultatet går det att se att
användning av ljud som utgångspunkt för diskussioner är gynnsamt då deltagarna kunde
fantisera och reflektera både utifrån korta tvetydiga ljud men också utifrån de längre
ljudfiktionerna. Detta bekräftar resultatet i både studien av Cheng et al. (2018) och Chung et
al. (2020) som båda på olika sätt visar att ljud är ett fungerande medel för att främja fantasi
och kreativitet hos människor. De korta ljudklippen visade särskild styrka i sin tvetydighet, då
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deltagarna fick möjlighet att bilda sina personliga tolkningar och inre bilder. Detta styrker vad
Gaver, Beaver och Benford (2003) beskriver som fördelarna av tvetydighet i design, det vill
säga att tvetydighet möjliggör för människor att själva tolka och bilda personliga relationer till
designen. Från ett annat perspektiv innebar tvetydigheten i ljuden ett hinder då det för särskilt
en deltagare upplevdes svårt att fantisera och reflektera kring ljud som kunde vara vad som
helst. Studien som helhet visade att deltagarna genom att lyssna på ljud kunde uppleva sitt
närområde på ett annat sätt. Ur detta perspektiv kan ljud, och specifikt ljudfiktion, ses som ett
sätt att defamiliarisera närområdet för ungdomar. Bell, Blythe och Sengers (2005, s. 150)
menar att defamiliarisering bidrar till att vidga perspektiv kring det välbekanta, vilket skedde i
vår studie. Att flera deltagare upplevde att de fick nya perspektiv kring Vårby
överensstämmer med Nägele, Ryöppy och Wildes (2018, s. 10) studie som visar att skapa
narrativ inspirerade av science fiction leder till att deltagarna kan se på sin välbekanta
situation från en ny obekant vinkel.

För att deltagande ljudfiktion ska kunna skapa värde i stadsplaneringsprocesser och för
ungdomar krävs att metoden används. Studien visar att det finns både aspekter som talar för
och emot att deltagande ljudfiktion skulle användas i stadsplaneringsprocesser. Å ena sidan
beskrivs ljud inte vara en del av stadsplaneringsprocessen idag (Rodela, Lundmark & Goina
2021, s. 7). Denna ovana till att inkludera ljud i stadsplaneringsprocesser kan innebär ett
hinder för att metoden till fullo ska kunna bidra med de fördelar som studien visat att den kan
ha. Ljud beskrivs därtill som något olönsamt, där det fanns en osäkerhet kring vad arbete med
ljud kan ge (Rodela, Lundmark & Goina 2021, s. 7). Denna uppfattning skulle kunna innebära
att det finns ett motstånd till att samverka med designers genom deltagande ljudfiktion då
metoden kräver tid och resurser för att generera värden. Å andra sidan visar Rodela,
Lundmark och Goinas (2021) workshop att det finns en nyfikenhet och öppenhet till att arbeta
med ljud inom stadsplaneringsprocesser och en vilja att samverka med andra aktörer, vilket
indikerar att det kan finnas ett intresse till att omfamna metoden. Därtill finns ett intresse
inom stadsplaneringsprocesser att interagera med medborgare och samla in deras synpunkter
(Rodela, Lundmark & Goina 2021, ss. 6, 9). Detta innebär att det finns en vilja att ta del av
ungdomars perspektiv, vilket är det största värdet som deltagande ljudfiktion genererar. I
studien avslöjades både stora teman som oro kring kriminalitet och kontroll samt mindre
behov som en önskan kring toaletter i centrum, vilka skapar värde i stadsplaneringsprocesser
genom att de bidrar till förståelse för människorna som staden designas för. Metoden visade
därtill förmåga att väcka empati hos oss för ungdomarna, eftersom vi fick förståelse för deras
verklighet genom att de öppnade upp sig om tunga teman och oro kring framtiden. Detta
överensstämmer med Nägele, Ryöppy och Wildes (2018, s. 10) som menar att deltagande
designfiktion väcker empati för deltagarna hos dem som genomför studien. Det indikerar att
metoden även skulle kunna väcka empati för ungdomar hos de som genomför
stadsplaneringsprocesser och därigenom göra att ungdomarnas behov tas hänsyn till, vilket
skapar värde för båda parter.

I studien uppmanades deltagarna att spekulera fritt kring framtiden och varken begränsas av
vad som är tekniskt möjligt idag eller hur de själva skulle vilja att framtiden ska vara.
Metoden avslöjade därför inte uttryckliga önskningar om stadens utformning, utan utforskade
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istället framförallt nutidens problemrymd samt ungdomarnas oro inför framtiden. Detta i
kombination med att den politiska situationen beskrivs inte prioritera det olönsamma inom
stadsplaneringsprocesser (Rodela, Lundmark & Goina 2021, s. 8), kan det finnas en motvilja
till att använda deltagande ljudfiktion i stadsplaneringsprocesser, eftersom metoden inte
resulterar i realistiska och implementerbara lösningar. Deltagande ljudfiktion resulterade i
lekfulla ljudfiktioner som fungerade väl som diskussionsunderlag men bidrog inte med
konkreta lösningar till stadsplaneringsprocesser. Blythe et al. (2016, s. 4977) menar emellertid
att fånig designfiktion har ett värde i sig just eftersom den kan öppna till diskussioner som till
fullo utforskar problemrymden och kan visa på att komplexa samhällsproblem inte alltid bör
lösas med hjälp av teknik. Ur detta perspektiv har lekfullheten i deltagande ljudfiktion ett
värde just eftersom den inte fokuserar på lösningar utan istället lyckas avslöja och skapa
diskussioner kring reella upplevelser och problem. Att fantisera och spekulera på ett lekfullt
sätt bidrog till att skapa en distans till verkligheten och på så sätt kan deltagarna ha varit mer
benägna att öppna upp sig om problem i området. Därtill bidrog lekfullheten till att metoden
upplevdes som annorlunda och rolig, vilket var en viktig del i att skapa engagemang i stunden
hos ungdomarna. Att ungdomar tycker metoden är rolig gör att de troligare vill vara
engagerade i projekt som görs inom framtida stadsplaneringsprocesser. Resultatet visar
emellertid att eftersom deltagarna hellre ville pratat om nutiden och diskutera mer seriöst
kring sin samtid kan metoden ha svårigheter i att skapa långsiktig engagemang hos dem och
skapa bestående egenmakt.

En annan synvinkel utifrån Blythe et al. (2016, s. 4977) är dock att vår studie genom att
designa en metod för att engagera ungdomar i stadsplaneringsprocesser, redan genom design
försöker lösa ett problem som inte ska lösas med design. Eftersom deltagarna uttryckte att de
hellre skulle vilja prata om nutiden, kan deltagande ljudfiktion ur det perspektiv betraktas som
en onödig designlösning. I det kreativa arbetet kring att skapa ljudfiktionen upplevde
deltagarna själva inte att de bidrog till att generera viktiga insikter, utan upplevde skapandet
snarare enbart som en lekfull aktivitet. Ur det perspektivet skulle det istället vara bättre om
stadsplanerare satte sig ner och pratade med ungdomar om deras upplevelse av sin närmiljö
för att de ska känna sig hörda. Nägele, Ryöppy och Wilde (2018, s. 10) menar dock att de
teman som kan avslöjas med deltagande designfiktion annars förblir dolda. Vår studie visar
att deltagande ljudfiktion fungerar i syfte att avslöja viktiga insikter, däremot kan vi inte
konstatera huruvida dessa insikter skulle förblivit dolda om andra metoder använts. Eftersom
vi endast pratade om nutiden med ungdomarna som en kort uppvärmning, när vi ännu inte var
bekväma med varandra, kan studien inte visa huruvida deltagarna skulle varit lika bekväma
att öppna sig utan distansen till verkligheten som designfiktionen skapade.

Ur resultatet går det att utläsa att det var stor skillnad i vilket värde deltagarna uppfattade att
metodens två deltagande delar gav för dem. Den deltagande designworkshopen upplevdes
som ett roligt och intressant tillfälle, men uppfattades inte som meningsfull. Om deltagarna
istället för att skapa ljudfiktion hade fått diskutera sin nutid skulle workshopen troligtvis i
högre grad upplevts som att den möjliggjorde för deltagarna att ta makten över sitt närområde,
vilket skulle kunna leda till egenmakt. Ur denna aspekt kontrasterar vårt resultat mot
Baumann et al. (2017) samt Nägele, Ryöppy och Wilde (2018) vars studier visade att
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deltagarna just genom skapandet av designfiktion upplevde egenmakt. Denna skillnad kan
bestå i att i dessa studier designade deltagarna utifrån ett tydligt problem som var relevanta för
dem, exempelvis strategier för att hantera urinvägsinfektion (Nägele, Ryöppy och Wilde
2018) respektive teknik för att stärka den lokala identiteten (Baumann et al. 2017). Produkten
av deras deltagande presenterades även för utomstående intressenter. Detta i kombination kan
ha gjort att deltagarna, i motsats till i vår studie, upplevde att de hade möjlighet att bidra till
verklig skillnad och därmed upplevde högre egenmakt.

Presentationstillfället, där deltagarna diskuterade utifrån de färdiga ljudfiktionerna, upplevdes
i högre grad som meningsfull av deltagarna. Det tillfället öppnade upp för nya tankar hos
deltagarna om deras närområde och de började reflektera kring sina egna framtider, vilket kan
skapa en upplevelse av egenmakt genom att de upplever möjlighet att fatta besult över sin
egen framtid. Trots att den deltagande designworkshopen inte upplevdes som meningsfull så
fyllde den ändå en viktig funktion i metoden. De idéer som togs fram under workshopen låg
till grund för de fortsatta diskussionerna, vilket gjorde att ljudfiktionerna innehöll teman som
var relevanta och aktuella för ungdomar i området. De diskussioner som skedde under
presentationstillfället var en förlängning och utveckling av de teman som diskuterades under
workshopen. Baumann et al. (2017, s. 2) menar att samarbete mellan användare och designers
skapar en bättre förståelse för användarnas behov. Om ljudfiktionerna istället hade skapats av
oss utan deltagande ungdomar skulle dessa inte varit grundade i det som är relevant ur
ungdomarnas perspektiv.

7. Slutsats
Avslutningsvis sammanfattar vi studiens slutsatser i relation till studiens frågeställningar.
Uppsatsen syftar till att besvara den övergripande frågeställningen kring hur deltagande
ljudfiktion kan uppmuntra till engagemang i stadsplaneringsprocesser hos ungdomar. Studien
visar att deltagande ljudfiktion har potential att uppmuntra ungdomars engagemang i
stadsplaneringsprocesser. Metodens lekfullhet gör att det kan vara roligt och intressant för
ungdomar att delta. Metoden kan väcka tankar, känslor och reflektion hos ungdomarna kring
deras närområde och framtid vilket kan skapa engagemang under deltagandet. Däremot visar
metoden brister eftersom ungdomar hellre vill diskutera nutiden för att känna sig hörda vilket
innebär att metoden kan ha svårigheter i att uppnå långsiktigt engagemang.

Uppsatsen ämnar undersöka hur deltagande ljudfiktion kan stödja diskussioner som genererar
insikter kring ungdomars vardag. Studien visar att metoden förutom att stödja diskussioner
som genererar viktiga insikter kring ungdomars vardag, också kan avslöja insikter gällande
deras upplevelser av närområdet och oro inför framtiden. Diskussioner och reflektioner stöds
både genom att låta ungdomar spekulera kring hur framtiden skulle kunna vara och genom att
diskutera med varandra utifrån ljudfiktion. På detta sätt blir det möjligt för ungdomar att se på
sitt närområde ur ett nytt perspektiv vilket väcker tankar och reflektioner. Både genom de
fantasier och reflektioner som uttrycks speglas viktiga teman samt ungdomars tankar och
känslor kring sin verklighet.
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Uppsatsen undersöker hur ljud kan fungera som verktyg för att främja fantasi och diskussion.
Studien visar att ljud kan främja fantasi och diskussion. Tvetydiga ljud visar särskild styrka i
att uppmana deltagarna till att fantisera fram sina egna tolkningar, medan studiens
ljudfiktioner istället visar särskild styrka för att uppmana till diskussion och reflektion.

Slutligen syftar uppsatsen till att utreda hur deltagande ljudfiktion kan skapa värde i
stadsplaneringsprocesser. De diskussioner och viktiga insikter som deltagande ljudfiktion kan
generera har möjlighet att bidra till stadsplaneringsprocesser genom att de skapar förståelse
för de ungdomar som lever i staden. Det finns en öppenhet kring samverkan i projekt som
innefattar ljud, men begränsningar i kunskap, tid och pengar samt brist på förståelse kring
fördelarna med att arbeta med ljud kan innebär att det finns ett motstånd till att använda
metoden i praktiken.

Sammanfattningsvis visar studien att deltagande ljudfiktion har flera fördelar i att skapa
engagemang, generera viktiga insikter och främja fantasi hos ungdomar. Studien visar
emellertid att både hos ungdomar och inom stadsplaneringsprocesser finns det behov av
metoder som är mindre lekfulla, mer lönsamma och gör att ungdomarna upplever att de blir
hörda.
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9. Bilagor

Bilaga 1 - Planering för den deltagande designworkshopen

Workshop - spekulera om framtiden

Introduktion av uppsats och metod
Hej, välkomna till vår workshop. Idag kommer vi att genomföra en workshop tillsammans för
att testa en metod för att engagera ungdomar, alltså er, i stadsplanering. Vi är del av ett större
forskningsteam som testar olika metoder för att engagera i stadsplanering, som t.ex. att bygga
städer i minecraft och att bygga saker i kartong. Vi ska använda ljud som utgångspunkt för att
utforska hur framtiden skulle kunna låta. Workshopen kommer vara ca en timme lång och
avslutas med att diskutera hur ni tyckte det var att vara med på det här. Vi kommer spela in
diskussionerna för att vi inte ska glömma bort vad som sas. Vi kommer använda citat i
uppsatsen men kommer inte publicera inspelningen någonstans eller skriva vem som sa vad.

Samtycke
Det är frivilligt att vara med. Här är två papper. Det ena innehåller all information ni behöver
om ni har några funderingar kring ert deltagande. Det andra pappret behöver ni skriva under
för att bekräfta att ni vill vara med.
(Dela ut blankett och låt dem skriva på.)
*Sätt på inspelning*

Gruppdiskussion om nutiden
Nu ska vi lyssna på hur Vårby gård låter just nu. Ljuden är förinspelade atmosfärljud som är
inspelade här i Vårby och utifrån detta ska vi diskutera nutiden. Så ni kan luta er tillbaka,
blunda om ni vill, så lyssnar vi på ett ljudklipp.

Frågor:
● Vad händer i ljudklippet? Vad finns på platsen? Vad hör ni?
● Vad tänker ni på när ni lyssnar? Vad väcker det för tankar?
● Vilka inre bilder får ni av ljudbilden?
● Vad är det här för plats? Känns det här som en bekant plats? Varför/varför inte?

*Sätt på ljudet igen*
● Vad gillar ni i ljudbilden? / Vad gillar ni inte i ljudbilden?
● Vad känns tryggt i ljudmiljön? / Vad känns otryggt i ljudmiljön?
● Känns det som en plats du skulle vilja vara på? Får ni några andra känslor?
● Har ni något annat ni vill tillägga?

Gruppdiskussion om framtiden
Nu ska vi gå vidare och utforska framtidens Vårby, Vårby 2170, hur skulle den kunna låta?
Tänk att vi inspireras av science fiction, allt är möjligt. Spekulera fritt och tänk inte på vad
som är tekniskt möjligt idag. Vi är långt fram i tiden, i en tid där bilarna skulle kunna flyga
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och lärarna skulle kunna vara robotar till exempel. Målet är att vi ska försöka formulera en
berättelse kring framtidens Vårby. Vi ska prata om vad som skulle kunna finnas här, vad
skulle kunna hända här och hur det skulle kunna låta. Till vår hjälp har vi spelkorten som
representerar varsitt ljud som man kan använda som inspiration. Det går bra att ta ett nytt kort
när ni vill under samtalet.

Tre teman
Vi kommer att diskutera utifrån tre teman, vi börjar med den första:

Torget i centrum
Tänk om: Du står på torget i Vårby gård, året är 2170 och tittar dig omkring.

● Vad skulle kunna finnas runt dig? Vad händer på torget?
● Hur skulle ljudvolymen vara? Hög/låg?
● Hur mycket människor skulle vara i rörelse?
● Skulle det finnas någon musik?
● Vad skulle du kunna göra på torget? Varför är du där?
● Nu hör du ett ljud på torget, vad är det här?
● Vad skulle andra på platsen kunna göra?
● Händer det något roligt på torget?
● Finns det något du inte tycker om som finns på platsen?

Centrum
Tänk om: Du är inne i Vårby gårds centrumbyggnad, året är 2170.

● Du tittar dig omkring. Hur ser det ut? Hur låter det där?
● Hur är ljudvolymen? Hög/låg?
● Hur mycket människor är i rörelse runt dig?
● Varför är du i centrum den här dagen?
● Vad finns där?
● Vad känner du för känsla när du är i centrum?
● Nu hörs ett ljud där du är, vad är det här?

Hänga på fritiden
Tänk om: Det är helg, året är 2170, ni ska träffas ett gäng kompisar i parken och hänga.

● Vad skulle ni kunna göra tillsammans?
● Hur låter det där?
● Hur skulle ljudvolymen vara? Hög/låg?
● Skulle det finnas någon musik?
● Är det bara ni där eller är det mycket människor runt er?
● Vad skulle kunna finnas där?
● Händer det något särskilt roligt i parken?
● Nu hörs ett ljud i parken, vad är det här?

Frågor för triggerljud
Tänk om det här ljudet finns på platsen 2170
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● Vad händer?
● Vad skulle ljudet kunna vara på platsen?
● Vad får ni för känslor av ljudet? Förändras känslan av platsen?

Efterföljande intervju angående metoden
Nu ska vi ställa lite frågor kring hur ni tyckte att det här var:

● Hur upplevde ni den här workshopen?
● Tyckte ni det var roligt? Varför inte?
● Vad tyckte ni fungerade/inte fungerade med den här workshopen?
● Hur kändes det att lyssna på ljud för att trigga fantasin?
● Upplevde ni att ni kunde se på Vårby ur ett nytt perspektiv?
● Känner ni att ni fick nya tankar kring hur det skulle kunna vara i framtiden?
● Var workshopen meningsfull för er? Varför/varför inte?
● Om stadsplanerare eller Huddinge kommun skulle hålla en liknande workshop, skulle

ni vilja delta? Varför/varför inte?
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Bilaga 2 – Planering av presentationen av framtidens Vårby

Presentation - lyssna på framtiden
Ni ska nu få lyssna på framtidens Vårby, tänk er att ni transporteras till år 2170 och det låter
såhär på torget i Vårby gård / Vårby gårds centrumbyggnad.

Frågor:
● Vad händer i ljudklippet? Vad hör ni?
● Vad tänker ni på när ni lyssnar?
● Finns det något ni gillar eller inte gillar i ljudbilden?
● Hur känner ni er på den här platsen?
● Vilka tankar eller idéer får ni om framtidens Vårby?
● Har ni något annat ni vill tillägga?

Frågor till deltagare från föregående workshop:
● Hur känns det att höra det vi pratade om som en ljudmiljö?
● Kände ni igen någonting i ljudmiljön från det vi pratade om på workshopen? Vad?
● Fick ni några andra tankar eller känslor om framtidens Vårby nu än när ni var med på

själva workshopen?

Efterföljande intervju angående metoden:
● Hur upplevde ni det här?
● Tyckte ni det var roligt? Varför/Varför inte?
● Hur kändes det att lyssna på en ljudmiljö av ett fiktivt Vårby 2170?
● Kändes det meningsfullt eller att det gav något att lyssna och diskutera utifrån en

fiktivt ljudmiljö av framtiden? Varför/Varför inte?
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