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Abstract  

This essay is about the principles and rules that control persuasive computer games. The term 

persuasive games mean computer games, video games and other similar artifacts that are 

produced to shape opinion. The rhetorical scholar Ian Bogost at Georgia Tech claims that this 

kind of games mainly get their persuasive power by using procedural rhetoric and that games 

as a medium gives special conditions for procedurality.  By procedural rhetoric Bogost means 

an argumentation that is based on rules and choices, as opposed to texts, movies and images. 

(Bogost 2007). Bogost describes these procedures as quite specific for games and claims that 

they differ qualitatively from “ordinary” rhetorical arguments even if they just as other 

arguments work by establishing enthymems. However when I in my preliminary study tried 

this hypothesis, I seemed to distinguish several similarities with argumentation strategies used 

in political or juridical debate, such as Perelman and Olbrechts-Tyteca´s associative 

argumentation techniques. In this essay I examine if and how Perelman and Olbrechs-Tytecas 

associative argumentation techniques can be used to describe (and understand?) rulebased 

rhetorical procedures in persuasive games. This analysis is carried out on two recent Swedish 

persuasive games and proves the hypothesis fruitful. This result also points to the possibility 

to view rules as something that control all forms of argumentation. Despite this result, the 

investigation doesn´t contradict the presumption that computer games in many ways, have 

specific possibilities, beyond procedural rhetoric, such as the opportunity for interaction, 

receiver adaptation, and the capacity to process big amounts of data.  
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1. Inledning 

Datorspel är idag ett stort och växande medium som lockar och glädjer spelare från en mängd 

olika bakgrunder.
1
 Det är numera en del av västvärldens vardagsliv på ett liknande vis som 

annan populärkultur som exempelvis sport eller musik. Enligt en undersökning beställd av tv-

spelstillverkaren Nintendo är antalet aktiva datorspelare i Nordamerika, Västeuropa och Japan 

knappt 300 miljoner. Dessutom finns det ytterligare 150 miljoner som kan tänka sig spela men 

som ej spelar idag (Dataspelsbranschen 2011). Spelindustrin har också utvecklats i Sverige 

och under 2010 såldes 5,3 miljoner exemplar underhållande spel till ett värde av 1,8 miljarder 

kronor. 2009 uppgick försäljningen till 2,8 miljarder kronor (Dataspelsbranschen 2011). Detta 

går exempelvis att jämföra med den ofta omtalade musikindustrin vars försäljning under 2010 

uppgick till 0,8 miljarder kronor (Musikindustrin 2010).  

Idag har fler aktörer börjat intressera sig för att påverka eller opinionsbilda med hjälp av 

spel. Detta är ett relativt nytt fenomen och har inriktat sig på en mängd olika typer av 

påverkan. En term som mer ingående beskriver spel med syfte att övertyga är Persuasiva spel. 

Det är denna typ av spel denna undersökning intresserar sig för.  

Tidiga persuasiva datorspel existerade på 80-talet men det var inte förrän på 2000-talet det 

fick fäste och idag finns det fler spel än någonsin. Ett exempel är spelet Tax Avoiders, från 

1982 till spelkonsolen Atari, där spelaren framför en avatar vid namn John Q som skall 

försöka undkomma inkomstbeskattning (Bogost 2007). Några moderna exempel på 

persuasiva spel som skördat internationell framgång är Americas Army och Oiligarchy. 

Americas Army är ett spel utgivet av amerikanska armen med syfte att skapa förståelse för 

armen och att rekrytera soldater. Det har i skrivande stund över 10 miljoner registrerade 

användare (Americas army 2011). Oiligarchy, ett webbaserat kritiskt spel gentemot världens 

oljeindustriföretag, spelades ca 3 miljoner gånger bara den första månaden (Games for change 

2008). 

Trotts dessa imponerande siffror finns mycket lite forskning kring persuasiva datorspel. 

Den främsta anledningen till detta bör vara att det är ett så pass nytt fenomen. Den forskning 

som existerar återfinns mestadels i USA och domineras av retorikern och spelforskaren Ian 

Bogost. Jag har tyvärr inte funnit någon svensk forskning men däremot några få forskare som 

har intresserat sig för ämnet i Danmark och Norge (se Miguel Sicart 2009 eller Lövlie 2007).  

                                                
1 Det finns tyvärr inte någon samlad term för tv-spel, datorspel, mobilspel och så vidare utan jag har fått välja att 

begränsa mig till användandet av en term som får innefatta all form av digitala spel som exempelvis tv-spel, 

datorspel, mobilspel. När denna undersökning använder sig av termen datorspel eller spel syftar de till alla dessa 

former. 
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Denna undersökning intresserar sig för de principer och regler som kontrollerar persuasiva 

spel. Med termen persuasiva spel menas datorspel, tv-spel och liknande processer som 

argumenterar genom procedurell retorik. Procedurell retorik innebär att persuasiva spel 

huvudsakligen argumenterar via de regler som konstruerats i spelvärlden och inte via de 

texter, filmer och bilder de producerar. Bogost har påpekat att denna procedurella retorik har 

specifika förutsättningar för att verka inom datorspel och att den skiljer sig från vanlig 

argumentation. (Bogost 2007).  

Ett närbesläktat begrepp till perusasiva spel, som uppmärksammats av fler olika 

forskningsdiscipliner, är Gamification. Gamification är en term som används för utnyttjandet 

av spelprinciper eller spelelement i andra sammanhang, oftast för kommersiellt syfte (Sebastian 

Deterding, Miguel Sicart, Lennart Nacke, Kenton O’Hara & Dan Dixon 2011 eller Gabe Zicherman 2011). 

Gamification har kommit att bli mycket populärt inom kommersiella kretsar och ett exempel 

på dess genomslagskraft är att en vanlig googlesökning visar på ca 2 310 000 träffar som kan 

jämföras med en sökning på ”persuasive games” som ger ca 274 000 träffar (Google 2011). 

Vissa, som exempelvis Bogost (2011) och Chaplin (2011), ställer sig dock tveksamma till 

idén och menar att den förenklar och generaliserar spel och ifrågasätter hur applicerbara och 

transferbara förenklade spelprinciper är för bland annat företag. Jag tar varken ställning för 

ena eller andra sidan men kan genom intresset för begreppet konstatera att fler har börjat 

intressera sig för de bakomliggande övertygande drivkrafterna för persuasiva datorspel och 

datorspel i allmänhet.  

Anledningarna till att jag intresserar mig för persuasiva spel är flera. En anledning är att 

detta är ett medium på frammarsch. Båda de spel som kommer att utgöra analysmaterialet 

finns exempelvis i svensk version.
2
 En annan är att jag är intresserad av att kunna förstå och 

förklara de principer och grundförutsättningar som konstruerar persuasiva datorspels 

uppbyggnad. Jag ser även en potential inom datorspelsvärlden för att bedriva påverkan. Jag 

menar därför att fler undersökningar behövs för att bättre skapa förståelse av fenomenet men 

också för att kunna kritiskt granska denna typ av spel.  

Jag kommer i denna undersökning att pröva teorin om proceduralitet i persuasiva spel 

gentemot en hypotes som jag utformat. Hypotesen är att regelbaserad proceduralitet i 

persuasiva spel kan beskrivas i mer gängse retorisk terminologi och att påståenden som görs 

gällande med hjälp av regelbaserad proceduralitet kan fungera på liknande vis som Perelman 

                                                
2 Jag är osäker på ursprungsland för programmeringen och har tyvärr inte lyckats finna några sådana uppgifter. 

Dessutom kan dessa spel hypotetiskt finnas i andra länder då organisationerna som givit ut dem är 

världsomspännande. 
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och Olbrechts-Tytecas associativa argumentationstekniker. Skulle det visa sig att hypotesen 

stämmer kan det öppna upp för möjligheten att regler styr andra former av argumentation än 

blott den procedurella samtidigt som det ytterligare kan beskriva hur påverkan i persuasiva 

spel fungerar. 

 

2. Syfte 

Bogost menar att spelmediet har specifika förutsättningar för argumentation och detta genom 

möjligheten att hävda något med hjälp av regler och procedurer (Bogost 2007).
3
 Det innebär 

dock inte att andra retoriska strategier inte kan förekomma i persuasiva spel och inte heller att 

procedurell argumentation inte kan förekomma utanför spel. Att proceduralitet kan 

förekomma utanför spel föreslår faktiskt Bogost men undersöker det inte själv (Bogost 2007). 

Denna undersökning grundar sig på teorin om att persuasiva spels opinionsbildande 

procedurer gör påståenden om omvärlden (Bogost 2007:46-47). Som ett led i denna process 

måste därför, enligt min åsikt, någon form av argumentation äga rum. Om man nu ser spelens 

regler och procedurers påståenden om omvärlden som påverkan, vilket jag föreslår, så 

förefaller det intressant att fundera över vilka olika gestalter sådana argumenterande 

procedurer kan ges. Inom retoriken finns en tradition av att försöka kartlägga och kategorisera 

sätt med vilka argument kan produceras som kallas toposläran. Aristoteles arbeten i Retoriken 

och Topiken innehåller sådana kartläggningar och i modern tid är ett exempel Perelman och 

Orlbrechts-Tytecas verk Traiteé de l’argumentation – la nouvelle rhétorique (1958).
4
 I båda 

fallen tog arbetet avstamp i problemet hur man kan resonera om frågor som inte kan vila på 

något absoluta grundvalar. Trots allt tycks vi ju klara av det. Hur gör vi då? Både Aristoteles 

och Perelmans och Olbrechts-Tytecas projekt gick ut på att kartlägga och kategorisera de sätt 

vi använder argumentationstekniker med avsikt att dels kunna återanvända dem som stöd i 

argumentation och dels för att kunna använda dem som analysredskap. På samma sätt skulle 

det vara intressant att göra med procedurerna i persuasiva spel.  

Om nu datorspel har specifika retoriska förutsättningar så verkar det troligt att de topos 

man finner också är specifika för datorspel. Utifrån detta antagande började jag undersöka om 

jag kunde urskilja några sådana specifika topos. Det som emellertid snart slog mig var att det 

jag såg snarare påminde om de principer som Perelman och Olbrechts-Tyteca redan 

                                                
3 De bakomliggande orsakerna till detta förklaras i kapitlet procedurell retorik  
4
 Jag har använt The new rhetoric – A treatise on argumentation den engelska översättningen andra upplagan 

från 1971 då min franska tyvärr är lite för rostig för en akademisk nivå. 
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kategoriserat och kallat associativa argumentationstekniker, vilket på sätt och vis talar mot att 

spelens proceduralitet är så unik. Det fick mig att tänka att det kunde vara fruktbart att se efter 

vad jag hittar om jag undersöker några persuasiva spel med Perelman och Olbrechts-Tyteca 

argumentationstekniker som raster. 

 Den här undersökningen gör sålunda två saker som samspelar med varandra. Det ena är att 

den undersöker och problematiserar teorin om proceduralitet i persuasiva spel. Det gör den i 

dialog med andra teorier som jag uppfattar som fruktbara eller relevanta i förhållande till 

proceduralitet. Det andra är att uppsatsen provar en hypotes. Hypotesen är att regelbaserad 

proceduralitet i persuasiva spel kan beskrivas i mer gängse retorisk terminologi och att 

procedurella påståenden kan fungera på liknande vis som Perelman och Olbrechts-Tytecas 

associativa argumentationstekniker gör.  Hypotesen prövas med hjälp av ett material som 

består av två svenska persuasiva spel. Jag undersöker alltså inte materialet förutsättningslöst 

för att söka urskilja mönster och för att kunna formulera en teori. Jag använder det istället som 

en sorts prövoinstans för en hypotes. Resultaten används i sin tur för att ytterligare diskutera 

och möjligen moderera teorin om proceduralitet.  

För att undersöka om teorin kring proceduralitet kan vidgas och användas till mer än till 

datorspel, vilket Bogost själv öppnat upp för, har jag valt ett mer genretypiskt datorspel och 

ett som uppvisar spelliknande tendenser, så kallad gamification, men som normalt inte skulle 

kallas ett datorspel utan snarare en kampanjsajt för en rättviseorganisation.
5
 Anledningen till 

att jag intresserar mig för detta är att jag tror att proceduralitet kan vara tillämpbart som 

analysverktyg för andra material än bara persuasiva spel. Jag intresserar mig också för om 

teorin om procedurell retorik kan vara en intressant utsiktspunkt för att bidra till att förklara 

hur argumentation fungerar i allmänhet. 

 

3. Material 

Jag har som material för denna undersökning valt två persuasiva spel från två olika svenska 

hjälporganisationer. Gemensamt för de båda spelen är att de har tydliga syften som att 

motivera organisationens verksamhet och dra in pengar samt att de är en del av aktiva 

kampanjer som dessa organisationer bedriver.   

 

                                                
5 Mer om analysmaterialet finnes under rubriken 3. Material 
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3.1. Krig i Skandinavien 

Det första spelet Krig i Skandinavien (2010), publicerat av Läkare Utan Gränser, spelar upp 

ett krigsscenario i Skandinavien där huvudpersonen, Avataren, blir angiven av någon. 

Avataren gömmer sig i en lägenhet men skadas i en bombattack och tvingas söka sjukvård för 

att överleva. Spelaren ges möjligheter att i olika situationer välja mellan två faktabaserade 

alternativ. Dessa val har effekt för huruvida spelaren avancerar och når sjukvård eller avlider. 

Spelet är enkelt uppbyggt, webbaserat och kan endast spelas via Läkare Utan Gränsers 

företagssida på hemsidan Facebook. Spelet syftar till att sprida kunskap om att humanitär 

hjälp inte är ett vapen och därför bör skriva på ett upprop för att humanitär hjälp inte skall 

sammanblandas med militära insatser. Mer information om spelet finns att finna i bilaga 1 

som består av pressinformation rörande spelet och bilaga 2 som visar screenshots från spelet. 

 

3.2. Livets Lotteri 

Livets Lotteri, publicerat av Rädda Barnen (2010), hävdar i en videosekvens i starten av 

spelet att ”Varje dag föds 360 000 barn i världen. Mindre än 300 av dessa föds i Sverige. Det 

innebär att chansen bara är 0,08 procent att du skulle födas här igen” (Livets Lotteri 2010). 

Således kan de simulera detta lotteri med hjälp av ett tombolahjul. Spelaren uppmanas att 

logga in på sin Facebook-profil eller att fylla i sitt namn. Sedan är det bara för spelaren att 

snurra hjulet och se var denne föds. När spelaren får sitt svar föds spelaren som ett nytt barn. 

Därefter visas en sida med en mängd fakta om landet, Rädda Barnens arbete där, hur bra eller 

dåligt det är att bo där och så vidare. På denna sida finns en mängd knappar som möjliggör för 

olika typer av interaktion med sidan.
 6

 Spelaren kan när som helst dra en ny lott eller välja att 

hjälpa mot den typ av förhållanden som sidan beskriver genom att skänka pengar. Mer 

information om spelet finns att finna i Bilaga 3 som består av pressinformation rörande spelet 

och Bilaga 4 som visar screenshots från spelet. 

 

4. Teori 

Nedan redogör jag för de teorier som jag ser som viktiga för att kunna genomföra min analys. 

De tre teorier som används huvudsakligen är: Procedurell retorik som förklarar hur datorspel 

argumenterar (Bogost 2010), Perelman och Olbrecht- Tytecas resonemang kring ”Associativa 

argumentationstekniker” som förklarar hur argumentation kring värdefrågor går till (Perelman 

                                                
6 Med knapp menas en ikon som spelaren kan klicka på och som därefter reagerar på något vis. 



10 

 

2004) Samt Wolrath Söderbergs presentation av entymem som ett större och mer omfattande 

begrepp än en ofullständig syllogism och som kan hjälpa att förklara den kognitiva processen 

bakom argumentation (Wolrath Söderberg 2010). 

  

4.1. Procedurell retorik 

Spelforskaren och spelutvecklaren, Ian Bogost vid Georgia Institute of Technology är mannen 

bakom teorin om att datorspel som medium främst argumenterar genom regelbaserat 

interagerande och representerande. I boken Persuasive Games: The expressive power of 

videogames har han kartlagt vad han menar är unika retoriska funktioner inom datorspel 

(Bogost 2007). Detta är den teoretiska grund som denna undersökning till stor del ämnar 

pröva, som tidigare nämnt i syftet. Jag kommer här att redogöra för och viss mån 

problematisera grunden till teorin, hur procedurell retorik fungerar, vad procedurella 

påståenden består av, vad termen persuasiva spel inbegriper, interaktivitetens roll i 

proceduralitet och procedurell retorik utanför datorburna processer 

 

4.1.1. Grunden till teorin 

Bogost skriver själv i sin inledning.  

 

This book is an analysis of the way videogames mount arguments and influence players. 
Drawing on the 2,500-year history of rhetoric, the study of persuasive expression, I offer a 

general approach to how rhetoric functions uniquely in software in general and in videogames 

particular. In classical antiquity, rhetoric was understood as the art of oratory. Scince then, some 
fields have adopted a more general understanding of rhetoric; for example, media studies now 

often covers visual rhetoric […] Following these traditions, this book suggests that videogames 

open a new domain for persuasion, thanks to their core representational mode, procedurality. 

I call this new form procedural rhetoric, the art of persuasion through rule-based 
representation and interaction rather than the spoken word, writing, images or moving pictures. 

(Bogost 2007: viii-ix) 

 

Senare i boken förklarar Bogost något mer ingående varför han valt namnet procedurell 

retorik. Procedurell refererar till att förstå, förklara och skapa processer som definierar hur 

olika system fungerar. Retorik refererar till effektivt persuasivt övertygande. Tillsammans 

bildar de praktiken procedurell retorik med definitionen att den strävar efter att övertyga 

genom, oftast datorburna, processer. Denna praktik, som Bogost benämner den, är användbar 

både för den som skall skapa ett persuasivt datorspel men också för att förstå och analysera ett 
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persuasivt datorspel precis på samma vis som traditionell retorik är användbar både för den 

som skapar argument och för den som utsätts för dem, (Bogost 2007). 

 

4.1.2. Så fungerar procedurell retorik 

Procedurell retorik gör påståenden genom de processer som tillåts och inte tillåts. Varje 

delprocess säger något om vad systemet det representerar skulle kunna göra, gör eller inte 

klarar av (Bogost 2007). Ett exempel är strategispelserien Civilization som genom att ge 

spelaren möjligheten att välja statsskick för spelarens civilisation gör påståenden om vilka 

effekter olika statsskick har på ett samhälle. Det är exempelvis svårare att gå ut i krig med ett 

demokratiskt statskick än ett feodalt.
7
 Dessa kedjor av processer bildar logiska system som 

enligt Bogost är minst lika logiska som vanliga argument. Faktum är att de kan vara än mer 

logiska, enligt Bogost, eftersom de först systematiserats av mänskliga agenter och sedan 

måste vara logiskt kodade för att kunna behandlas av en dators processor, för att i sin tur 

kunna gestaltas i spelet (Bogost 2007). Det senare vill jag ställa mig något skeptisk till då alla 

former av argument, enligt min åsikt, skapas av intelligenta varelser och sedan måste införas i 

någon form av system, som exempelvis ett skriftsystem eller ett verbalt system, för att 

uttryckas.
8
 Tanken är dock intressant och visar åtminstone att de inte är mer eller mindre 

logiska än exempelvis skriftligt uttryckta argument.   

 

4.1.3. Procedurella påståenden 

Anledningen till att proceduralitet blir så tydligt inom datorspel är, enligt Bogost, att det 

skapas av regler i form av datorkod. Du tillåts bara utföra sådana handlingar inom spelets 

ramar som systemet tillåter och det gör det utifrån ett system som består av regler.
9
 Ett annat 

skäl är att datorspel tillåter interaktion vilket innebär att spelet ges speciella förutsättningar att 

argumentera eftersom spelaren genom interaktionen kan bli medskapande i 

                                                
7 Detta är ett eget exempel från ett datorspel som inte, vad jag känner till, medvetet konstruerats för att vara 

persuasivt men jag tycker att det visar på de retoriska procedurella funktionerna inom ett spel som är mer känt av 
allmänheten. 
8 Anledningen till att jag valde termen intelligenta varelser är att de flesta ”vanliga” argument skapas av 

människor men det går även att argumentera för att exempelvis hundar kan argumentera genom att exempelvis 

skälla hotfullt eller tigga mat med ögonen. 
9 Ett tillägg jag själv skulle vilja göra här är att alla dessa regler inte alltid behöver vara medvetet skapade av den 

eller de som programmerat processen. Det finns ofta en mängd buggar inom datorspel som kan utnyttjas till 

spelarens fördel eller nackdel. Ett exempel på det är det populära datorspelet Quake 3 då spelaren kunde uppnå 

en högre fart genom att precist hoppa i ett speciellt rytmmönster än när spelaren sprang. Detta kom snabbt att 

anammas av onlinespelare då det gav fördelar i spelet. 
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påverkansprocessen.  Detta innebär dock inte att alla datorspel ständigt och enbart producerar 

procedurell påverkan. Exempelvis är en filmsekvens av hur modellbilder manipuleras med 

hjälp av retuschering inte procedurell. Den är exemplifierande (Bogost 2007). Procedurella 

argument är en terminologi som Bogost själv sparsamt använder (2007:31) utan han talar 

oftast om proceduralitet och att datorspel använder sig av argument (2007viii). Jag har dock 

valt att använda mig av termen procedurell påverkan. Detta baserat på den enkla slutledningen 

att för att procedurer ska kunna påverka existerar någon form av procedurell påverkan. Denna 

term anser jag underlättar analys av persuasiva spels bakomliggande mekanismer och av den 

teori som de representerar. Jag vill dock påpeka att denna procedurella påverkan inte alltid 

uppträder på samma vis som diskursiva argument som i texter eller tal och bör ses i en bredare 

bemärkelse. Procedurell påverkan rör sig ofta på en kognitiv nivå och är inte alltid explicit 

eller uppenbar eftersom den kräver spelarens interaktion för att bli fullständig. Denna process 

är något vagt beskriven hos Bogost, men han nämner bland annat att en sofistikerad 

proceduralitet producerar entymem, i aristotelisk bemärkelse, som låter mottagaren fylla i 

luckorna. Ett datorspel kan, enligt Bogost, ses som ett system av hopflätade entymem som 

spelaren fullbordar genom att interagera och göra val inom spelet (Bogost 2007).
10

 

Bogost skriver angående ett spel som kritiserar snabbmatsindustrin: ”The game makes a 

procedural argument about the inherent problems in the fast food industry, particulary the 

necessity of overstepping environmental and health-related boundaries”(Bogost 2007:31) Han 

säger inte exakt vad som krävs för att ett argument skall anses vara retoriskt procedurellt men 

enligt min tolkning av hans teori krävs minst en datorburen procedur som ger spelaren 

möjlighet att interagera med den på något vis. Denna procedur skall även göra ett eller flera 

påståenden om förhållanden i den mänskliga världen. 

 

4.1.4. Persuasiva spel 

Det finns anledning att göra skillnad på persuasiva datorspel och vad vi kan kalla 

attentussökande datorspel. Ett spel kan självklart innehålla båda delar men datorspel används 

numera oftare och oftare som ett verktyg för att röna uppmärksamhet inom media (Bogost 

2007). Ett exempel på attentussökande i ett datorspel är att USA:s dåvarande 

presidentkandidat, numera president, Barack Obama upphandlade reklamannonser genom 

                                                
10

 Det kräver alltså tolkning och en entymemprocess som är något jag kommer att återkomma till i teorikapitlet 

rörande entymem och i min diskussion. 
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valaffischer i bland annat ett bilspel till spelkonsolen Xbox360 (Fox news 2008) och på så vis 

fick stor PR-uppmärksamhet.  

Med persuasiva datorspel menas enligt Bogost spel som använder sig av procedurell retorik 

på ett effektivt vis (Bogost 2007). Här kan man ifrågasätta varför det för bruket av termen 

persuasiva datorspel skulle vara viktigt huruvida påverkan anses effektiv eller inte. Vem 

bedömer om ett argument är effektivt annat än olika mottagare? Mottagarnas åsikter kan 

variera i stor utsträckning och därmed blir värderingen av termen effektiv mycket relativ.
11

 

Angående om alla spel är procedurella eller inte menar Bogost att simulerande spel ofta är 

mer retoriskt procedurella än spel som inte i lika stor utsträckning simulerar något (Bogost 

2007).
12

 Det vill säga att ett flygsimulatorspel gör fler påståenden om världen än exempelvis 

pusselspelet Tetris gör. För att ett spel skall anses som ett persuasivt spel krävs också att 

spelet inriktar sig på någon form av opinionsbildning utanför spelets värld. Vilket därmed 

diskvalificerar flygsimulatorn som speciellt persuasiv.  

 

4.1.5. Interaktivitet 

Bogost skriver följande angående om interaktivitet kopplat till proceduralitet: 

 

Play is a complex concept with a long and arduous intellectual history in numerous 

fields. Rather than understand play as child’s activity, or as means to consume games, 

or even as the shifting centres of meaning in poststructuralist thought, I suggest 

adopting Katie Salen and Eric Zimmerman’s useful, abstract definition of the term: 

”Play is the free space of movement within a more rigid structure” Understood in this 

sense, play refers to the possibility space created by processes themselves. (Bogost 

2007:42)  

 

Vi interagerar alltså med något när vi inom ett regelbaserat system leker/spelar baserat på de 

förutsättningar som givits.
13

 Det finns en mängd andra definitioner av vad spelande/lekande är 

där de flesta härstammar från den utbredda narratologiska forskning som finns rörande 

datorspel (se exempelvis Pearce 2010 eller Juul 2001). Jag anser dock att den definition 

Bogost valt att använda från Salen och Zimmerman fångar lekens kärna: Regler och rörlighet. 

 

                                                
11

 Denna typ av bedömning uppmärksammas i Perelman och Olbrecht-Tytecas teoriavsnitt under rubriken 4.3.1. 

Argumentation och auditorium. 
 
12  Med simulering menas att, så långt som möjligt, återskapa en verklighet i en kontrollerad miljö. 
13

 Det finns ett översättningsproblem med termen play som på engelska både betecknar lek och spel medan 

svenskan gör skillnad på de två. 
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4.1.6. Verklighet 

Ovan nämnda perspektiv aktualiserar frågan kring verklighetsuppfattning inom och utanför 

spelvärlden. Bogost menar att för att kunna spela ett datorspel framgångsrikt så blir spelaren 

tvingad att tillfälligt godta de påståenden, regler, ramverk etcetera, som spelet byggt upp. En 

spelare blir dock inte fullkomligt kontrollerad utan får ta del av det perspektiv som spelet 

visar. Spelaren kan ges möjlighet att välja hur mycket eller lite hon vill acceptera de 

påståenden datorspelet gör (Bogost 2007).
14

 För att vidare styrka detta synsätt vill jag ge ett 

exempel från Mats Rosengrens avhandling Psychagogia Konsten att leda själar: om 

konflikten mellan retorik och filosofi hos platon och Chaim Perelman. Rosengren pekar ut en 

svaghet i den dialektiska metod som Platon konstruerat för Sokrates i dialogen Gorgias. Den 

dialektik Sokrates praktiserar kräver ärliga svar av samtalspartnern samt att denne står för sina 

uttalanden för att fungera. Hans samtalspartner Kallikles ställer först upp på detta men efter en 

stund tröttnar Kallikles och skämtar med Sokrates och då för en stund blir Sokrates metod 

fruktlös (Rosengren 1998: 45-48). Utifrån detta exempel, och många liknande vardagliga 

situationer när människor ställer upp på argumentation utan att till hundra procent stå bakom 

den åsikt de för stunden argumenterar för, drar jag slutsatsen att man kan delta i 

argumentation utan att acceptera alla premisser som ställs. I en mer formell sanningsvärld 

skulle den som utsätts för ett persuasivt datorspel bli tvingad att acceptera dess värld som sann 

eller att avbryta spelet. Maria Wolrath Söderberg visar med hjälp av topos och entymem att 

den mänskliga argumentationen visst kan klara av att befinna sig på flera utsiktspunkter som 

den anser vara problematiska eller till och med motstridiga men ändå finna dem rimliga och 

kloka (Wolrath Söderberg 2010:21). 

 

4.1.7. Procedurell retorik i andra sammanhang än persuasiva spel 

Bogost öppnar en dörr för att procedurell retorik kan existera utanför de digitala ramar han 

själv ställt upp för att det skall kunna kallas procedurell retorik.
15

 

 

Despite my preference for videogames, I should stress that I intend the reader to see 

procedural rhetoric as a domain much broader than that of videogames, encompassing 

any medium−computational or not− that accomplishes its inscription via processes. I 

                                                
14 Detta kan också vara svårt att värja sig mot påståenden som kanske är dolda i en förment frihet och som bara 

syns som en konsekvens.  
15

 Se rubriken 4.1.1 Grunden till teorin 
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hope my choice of videogames as examples of procedural rhetoric inspires both an 

increased appreciation of that medium an inspiration to study procedural rhetorics in 

other media (Bogost 2007: 46). 

 

Utvidgningen av medium ser jag själv som ett intressant område för vidare forskning även om 

denna undersökning tagit en annan inriktning.
16

 Jag kommer dock att återkomma till detta i 

min diskussion.  

  

4.2. Entymem 

Eftersom jag i denna uppsats ansluter mig till Bogost procedurella retorik och teori om att de 

procedurella hävdandena, eller argumenten som jag valt att kalla dem, fungerar genom att de 

skapar entymem så krävs det en noggrannare utredning av vad ett entymem består av och hur 

det fungerar. Jag har valt att hämta min entymemdefinition från Maria Wolrath Söderberg 

(2010).
17

 

Wolrath Söderberg föreslår ett breddat synsätt på entymemet i förhållande till många 

argumentationsteorier med logisk slagsida. Hon sammanfattar de olika traditionella synsätten 

på följande vis:
18

 

 

Sedan många decennier har det pågått en animerad forskningsdiskussion om hur man 

ska förstå enthymem i allmänhet och Aristoteles enthymem i synnerhet. De flesta 

uttolkare ansluter sig till en eller två, av tre, olika tolkningsriktningar. Alla tre 

tolkningarna ser enthymemet som en slutledningsform och tecknar sin beskrivning mot 

bakgrund av syllogismen. I det första fallet säger man att ett enthymem karaktäriseras 

av att det är en syllogism som saknar en eller flera premisser. När det gäller just 

Aristoteles enthymem säger man ofta att premisserna är underförstådda för att de inte 

behöver uttalas när publiken redan omfattar dem. I det andra fallet säger man att det 

som skiljer enthymemet från syllogismen är att det arbetar med doxa medan 

syllogismen bygger på episteme. Bland retoriker och dialogforskare förekommer ofta en 

tredje karaktärisering, nämligen att till skillnad från när det gäller syllogismen, så är 

lyssnaren medskapare av enthymemet och det är det som ger det dess övertygande kraft. 

(Wolrath Söderberg 2010:2) 

 

                                                
16 Denna undersökning går ändå delvis att koppla till utvidgning av sammanhang där procedurell retorik kan 

förekomma genom valet av analysmaterial, där det ena, Livets Lotteri, inte liknar ett genretypiskt persuasivt 

datorspel i samma utsträckning som det andra, Krig i Skandinavien. 
17 Det råder en viss förvirring i svensk retorik kring om entymem bör stavas med eller utan h.. Jag har i denna 

undersökning valt stavningen utan h medan Wolrath Söderberg använder h. Citaten är alltså inte felstavade utan 

speglar bara en alternativ stavning. 
18 Den syn på entymem som jag utgår från är precis som Bogost teori en modern sådan och en formell filosof 

skulle säkerligen ha vissa problem med denna syn eftersom den underordnar syllogismen entymemet och inte 

vice versa. 
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Efter en mer noggrann dissektion av grundantagandena och konsekvenserna bakom dessa 

synsätt föreslår hon sedan en öppnare syn på entymemet. Entymemet tar i stället för en 

ofullständig syllogism form av en kommunikationsmodell som förklarar argumentets väg 

mellan sändare och mottagare. 

 

Jag menar alltså att enthymemet är processen när lyssnarens meningsstruktur bildar 

koherens med talarens slutledning. När jag pratar med dig är det dina meningsstrukturer 

och konnotationer som avgör reaktionen på mina argument. Det är inte mina. […] 

Enthymemet är rörelsen från talarens tes till lyssnarens upplevelse av världen och 

tillbaka till talarens tes. Lyssnaren ser inte (och förstås inte talaren heller) världen öga 

mot öga och i sin helhet. Lyssnaren möter situationen genom raster av tidigare 

erfarenheter, perspektiv och beskrivningar. (Wolrath Söderberg 2010:20,21) 

 

En viktig poäng som Wolrath Söderberg pekar på är att det är frestande att se detta 

förhållande som linjärt eftersom det skulle förenkla analysen att dela in entymemets process i 

olika linjer och bitar för att sedan analysera dem. Denna syn får dock konsekvensen att det 

gärna hindrar analytikern att se processernas komplexitet och nyanser. Många samband kan 

vara giltiga men det innebär inte att de nödvändigtvis kan reduceras till en meningsfull 

syllogism. Skälen till mänskligt handlande är, oftast, komplexa. Det kan ofta vara svårt och 

ibland omöjligt att ange ett eller ett fåtal isolerade skäl som förklaring av vårt handlande, även 

om vi ofta förväntar oss det av andra och oss själva. Avslutningsvis föreslår Wolrath 

Söderberg att syllogismen snarare bör ses som ett hårt reglerat entymem än att entymemet ses 

som en ofullständig syllogism, och att ett sådant synsätt möjliggör bättre förståelse av 

argumentation (Wolrath Söderberg 2010). 

Wolrath Söderbergs syn på entymemet hjälper att förklara och belysa hur procedurell 

retorik argumenterar. Eftersom många av argumenten i persuasiva spel inte är explicita måste 

de tolkas och flera av dem kanske inte ens upplevs som argument. Ett exempel kan vara en 

spelare som spelar en verklighetstrogen bilkörningssimulator men aldrig kört bil. Denne bör 

kunna förstå och bilda sig en uppfattning om de grundläggande principerna rörande hur en bil 

uppför sig exempelvis när den överstyr eller understyr vid kurvtagning. Detta innebär inte att 

spelaren lärt sig köra bil men de procedurella argumenten i samarbete med att spelet hävdar 

att den simulerar bilkörning mycket noggrant, kan innebära att spelaren upplever att den 

förstår, teoretiskt, hur denne skall agera för att undvika understyrning eller överstyrning. Det 

Wolrath Söderbergs syn på entymem förklarar är att denna upplevelse till stor del handlar om 

att fylla i luckor. Ifyllningen av dessa luckor bygger på mottagarens meningsstrukturer och 

konnotationer vilket gör att de slutsatser spelaren drar är individuella och inte alltid behöver 
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vara identiska med dem sändaren tänkt sig. Denna insikt är viktig att beakta när man 

analyserar persuasiva spel men också annan argumentation.  

Jag kommer att använda adjektiveringen entymema i texten och syftar då på den 

meningsskapande process som jag beskrivit ovan 

 

4.3. Perelman och Olbrechts- Tytecas Associativa argumentationstekniker 

För att kunna undersöka om proceduralitet i persuasiva kan beskrivas i mer gängse retorisk 

terminologi förefaller det rimligt att undersöka dem mot bakgrund av en argumentationsteori. 

Jag har valt Perelman och Olbrechts- Tytecas argumentationsteori i Traiteé de 

l’argumentation – la nouvelle rhétorique (1958).
19

 Detta verk återlanserade retoriken som en 

metod och teori på 1960-talet.  Det finns flera skäl till detta val. För det första tyckte jag mig 

känna igen deras argumentationstekniker när jag gjorde en preliminär förstudie av materialet. 

För det andra förefaller det vara en förnuftig idé att försöka leta efter de procedurella 

hävdandenas topos, på samma vis som Perelman och Olbrecht-Tytecas fångat 

rättsargumentationens. Den nya retoriken är något av en klassiker eftersom den i modern tid 

var först med att utreda problemet med hur man kan resonera kring frågor som ej vilar på 

något absolut med hjälp av retorik.
20

 För det tredje eftersom även rättsargumentation styrs av 

olika regler som exempelvis lagar och procedurer (som vilka typer av frågor en åklagare får 

ställa till ett vittne) och det därför kan finnas skäl att vänta sig viss överensstämmelse. För det 

fjärde för att Perelman och Olbrecht-Tyteca erbjuder en praktisk kategorisering och 

begreppsläggning för analys. För det femte för att deras kategorisering inte låser och fixerar 

ett påstående till endast en typ av argument eller retorisk funktion. Perlman och Olbechts-

Tyteca menar att ett påstående kan innehålla flertalet olika argumentativa tekniker (Perelman, 

Olbrechts-Tyteca 1971).  Detta synsätt är förenligt med både Bogost procedurella retorik men 

även den komplexa syn på entymem som jag har valt att luta mig mot.  

Jag har dock valt att till större delen utgå från Perelmans egna senare verk Retorikens 

Imperium: Retorik och argumentation (2004) då detta baseras på det tidigare verket, i viss 

mån vidare utvecklar det, är mer samtida men framförallt är kortare och mer koncentrerat.
21

  

                                                
19 Jag har, som jag tidigare nämnt använt The new rhetoric: A treatise on argumentation (1971). 
20 Aristoteles gjorde samma sak i sin toposlära ca 2000 år tidigare men den var vid tiden för The new rhetoric – 

A treatise on argumentation relativt bortglömd och en stor del av Perlemans och Olbrechts-Tytecas arv ligger i 

att de återlanserade Aristoteles retoriska tankar kring argumentation om värdeomdömen. 
21 Detta kanske låter som ren lathet men det kommer bli tydligt nedan; att det inom ramen för denna 

undersöknings formalia är svårt att sammanfatta denna argumentations indelning på ett kort antal sidor. 

Dessutom är Retorikens imperium utgiven 1977 vilket givit Perelman möjlighet att reflektera över sitt verk. 
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Jag kommer i detta teoriavsnitt först att kort sammanfatta några centrala begrepp och 

infallsvinklar som Perelman anlägger för att sedan genom gå igenom de associativa 

argumentationsteknikernas tre grundformer Kvasilogiska argument, Argument baserade på 

verklighetens struktur och Argument som strukturerar verkligheten.
22

 

 

4.3.1. Argumentation och auditorium  

För att förstå Perelman och Olbrecht-Tytecas argumentationstekniker behöver jag först reda ut 

två centrala begrepp. Argumentation och auditorium.  

En argumentation kan enligt Perelmans mening inte äga rum i ett tomrum utan det måste 

existera en mental kontakt mellan den som argumenterar och den som skall påverkas. I 

analysen av de persuasiva spelen ses spelen som den som påverkar och spelaren som dess 

auditorium.  Vidare kan en argumentation endast producera mer eller mindre starka argument, 

istället för logiska sådana. ”i en argumentation handlar det också om att förkasta en av 

premisserna, men inte för att den slutsats den leder fram till är falsk utan för att den är 

oacceptabel” (Perelman 2004:49). En argumentation handlar alltså inte om att formellt bevisa 

något utan att vinna gillande för tesen och därmed övertyga. Sanning och fakta bedöms inte 

utifrån sin formella logik utan utifrån om den accepteras och gillas av auditoriet (Perelman 

2004). Om jag exempelvis på sommaren i Sverige och södra Frankrike påstår att det är varmt 

vid 20 grader celsius ser nog fler det som sant i Sverige än i södra Frankrike. Nuförtiden kan 

detta kanske verka självklart men faktum är att vetenskapshistorien är full med exempel på 

forskare som hävdat att de funnit en sanning och därmed låst det fortskridande tänkandet. 

Rosengren beskriver den, enligt honom, bedrägliga dikotomi som existerat och i viss mån 

fortfarande existerar mellan filosofi och retorik med start av Platons förkastande av retoriken 

som svag och manipulativ (Rosengren 1998:11-14). Problemet för den formella logiken är, 

precis som Perelman beskrev, att det är omöjligt att förklara resonemang om 

värdeomdömmen endast med hjälp av logik (Perelman 2004). 

Ett auditorium kan enklast förklaras med den målgrupp som den som argumenterar vänder 

sig till. Det kan vara sig själv när denne resonerar ensamt eller det kan vara en samling 

människor. Auditoriet varierar mycket och måste inte vara de som den som argumenterar 

                                                                                                                                                   
Vilket också tydligt framgår av hans förord då han involverar tänkare som bland annat Ricoeur och Barthes. Det 

är alltså en kombination av dessa anledningar som jag utgått från Retorikens Imperium men jag har i vissa fall 

även kompletterat med The New Rhetoric – A Treatise on Argumentation (1971)  
22 Även här har jag begränsat mig då teorin även innefattar dissociativa argumentationstekniker. Anledningen till 

att de inte används är att de mer inriktar sig på metafysik och analys av filosofiskt tänkande än på 

värdeomdömen (Perelman 2004:149-161) 
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vänder sig till utan kan också vara en tredje part (Perelman 2004). I exempelvis en tv-sänd 

partiledardebatt består inte auditoriet av motståndaren utan snarare av potentiella väljare. 

Denna undersökning använder sig av ovanstående definitioner för argumentation och 

auditoruim/målgrupp i allt förutom i en bemärkelse. För att något skall anses vara en 

argumentation krävs en tes och någon typ av argument. Till skillnad från Pereleman så utgår 

jag från att både hävdanden , argument och uppbackning kan vara implicita, det vill säga att 

de kan vara outsagda och att de kan skapas i spelarens tankevärld  när hon accepterar de 

förutsättningar som spelet ger. Perelmans teori motsäger inte denna tolkning, men ger heller 

inte stöd för den. 

 

4.3.2. Associativa argumentationstekniker  

Associativa argumentationstekniker består av argument med olika utseende som arbetar med 

association ”som gör det möjligt att överföra det gillande som premisserna åtnjuter till 

konklusionen” (Perelman 2004:76). Detta skall alltså medföra att auditoriet godtar 

konklusionen. Det finns även dissociativa argumentationstekniker men dessa inriktar sig mer 

mot filosofi och metafysik enligt Perelman och kommer därför att inte utredas eller användas i 

den här undersökningen. 

De associativa argumentationsteknikerna består av kvasilogik, argument baserade på 

verklighetensstruktur och argument som strukturerar verkligheten. Dessa beskrivs här nedan 

och dess underkategorier, som används som analysraster, beskrivs utförligare och precisare i 

metod- och analysdelarna för att på så vis göra undersökningen mer läsarorienterad. 

 

4.3.2.1. Kvasilogik 

Kvasilogiska argument är den första formen av associativa argumentationstekniker och liknar 

logiska relationer men är ej bindande på samma vis. De kan visserligen uppfattas som svaga i 

jämförelse med formellt logiska slutsatser men som Perleman påpekar blir detta endast en 

brist om den som använder dem gör anspråk på att bevisa en absolut sanning. Kvasilogiska 

argument går i regel alltid att invända mot då själva relationen mellan de olika slutsatserna 

alltid kan ifrågasättas. På grund av detta bör de oftast kompletteras med argument som 

baseras på verklighetens struktur eller stödja sig på fler kvasilogiska argument (Perelman 

2004: 81-105) .
23

 

                                                
23 Mer om dessa under rubriken med samma namn. 
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De kvasilogiska argumentationsteknikerna består av motsägelse och inkompatibilitet, 

identitet, definition, analyticitet och tautologi, rättvise- och reciprocitetsregeln, transivitets-, 

inklusions- och divisionsargument och vikter, mått och sannolikheter (Perelman 2004: 75-

107) 

 

4.3.2.2. Argument baserade på verklighetens struktur 

Argument baserade på verklighetens struktur utnyttjar element från verkligheten genom att 

förbinda dem till varandra. Ett exempel kan vara att jag kan dra slutsatsen att en skogsbrand 

härjar om det på sommaren luktar rök och brandvarningar utfärdats. Denna typ av förbindelse 

bör accepteras av mottagaren för att kunna vara verksam. De vanligaste strukturerna som 

används enligt Perelman är successionsförbindelser som exempelvis orsak verkan eller 

koexistensförbindelser. (Perelman 2004:107). De alltså enkelt från sådant som anses självklart 

som antaganden om verkligheten eller fakta. 

Argumentationstekniker baserade på verklighetens struktur består av 

successionsförbindelser, koexistensförbindelser och symbolisk förbindelse, dubbla hierarkier, 

artskillnader (Perelman 2004:81-107-129) 

 

4.3.2.3. Argument som strukturerar verkligheten
24

 

Dessa argument har som strukturell egenskap, precis den effekt som titeln anger, att de 

strukturerar verkligheten. De ordnar vårt tänkande utifrån en generaliseringsprincip (Perelman 

2004). Mats Rosengren påpekar att dessa generaliseringar från flertalet eller enskilda fall 

syftar till att upprätta struktur, mönster och lagbundenhet och är den argumentationsteknik 

som mest liknar den klassiska retoriken (Rosengren 1998:143). 

De argument som strukturerar verkligheten använder följande tekniker argumentation med 

exempel, illustrationer, modell och antimodel och analogier och metaforer (Perelman 

2004:129-149). 

                                                
24 Denna rubrik figurerar inte i retorikens imperium utan Perelman har valt att dela upp kapitlet rörande dessa 

ämnen i två. Det första redogör för ”argumentation med exempel, illustrationer och modeller” (Perelman 2004) 

och det andra ”analogier och metaforer” (Perelman 2004). Jag har dock valt att använda rubriken då den 

återfinns i original verket Traite de l’argumentation – la nouvelle rhétorique från 1958 då jag anser att den 

strukturellt ger en bättre bild. 
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5. Metod 

Denna undersökning söker, som nämnts i syftet, att problematisera teorin kring proceduralitet 

genom att pröva hypotesen om att regelbaserad proceduralitet i persuasiva spel kan beskrivas i 

mer gängse retorisk terminologi och att procedurella påståenden kan fungera på liknande vis 

som Perelman och Olbrechts-Tytecas associativa argumentationstekniker gör. I teoriavsnittet 

har jag nu sökt redogöra för proceduralitetsteorin. Nu kommer jag härnäst att genomföra en 

analys av två spel utifrån procedurell retorik och sedan Perleman och Olbrecht-Tytecas 

associativa argumentationstekniker. Därefter ämnar jag i diskussionsdelen att problematisera 

proceduralitetsteorin i ljuset av resultatet av analysen. För att kunna göra detta och kunna 

adressera den andra delen av syftet har jag ställt följande frågor till analysmaterialet. 

1. Genom vilka olika procedurer söker artefakterna övertyga mottagaren?  

2. Går dessa att beskriva med Perelmans och Olbrecht- Tytekas associativa 

argumentationstekniker?  

 

5.1. Procedurell Analys 

För att analysera spelen procedurellt har följande metod använts. Först identifieras spelens 

enskilda procedurer i enighet med den teori jag redovisat under kapitel 4.1. Procedurell 

retorik.
25

 Därefter har jag sammanställt en lista som, jag anser, redovisar det specifika spelets 

procedurer med en överskådlig disposition. Jag har även sammanställt en lista med spelens 

huvudpåståenden för att på så vis visa dess huvudargumentation. 

För att ett påstående skall anses vara procedurellt använder jag följande definition: Det 

krävs minst en datorburen procedur som ger spelaren möjlighet att interagera med den på 

något vis. Denna procedur skall även göra ett eller flera påståenden om förhållanden i den 

mänskliga världen. 

 

5.2. Associativ argumentationsteknisk analys 

För att pröva huruvida spelens procedurella påståenden kan beskrivas med associativa 

argumentationstekniker har jag valt att gå igenom var och en av Perelman och Olbrechts-

Tytecas associativa argumentationstekniker och granska huruvida jag funnit någon eller några 

                                                
25 Jag har strävat efter att redogöra för alla de procedurer jag funnit men det är naturligtvis inte troligt att jag har 

lyckats finna alla procedurer som man skulle kunna hitta. I detta arbete har jag förstås varit styrd av mitt 

fångstnät, nämligen Perleman och Olbrecht-Tytecas associativa argumentationstekniker, vilket innebär att jag 

kan ha missat sådana som inte låter sig fångas av detta nät. 
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procedurer som svarar mot dessa i materialet. I samband med analysen görs en specificering 

av de olika argumentationsteknikerna så att det ska bli tydligt för läsaren vad jag mer konkret 

har letat efter. Den klassifikation jag utgår ser ut som följande: 

 Kvasilogik 

o Motsägelse och inkompatiblitet 

o Identitet, definition, analycitet och tautologi. 

o Rätvise- och reciprocitetsregeln 

o Transitivitets-, inklusions- och divisionsargument 

o Vikter mått och sannolikheter 

 Argument baserade på verklighetens struktur 

o Successionsförhållanden 

o Koexistensförbindelser 

o Symbolisk förbindelse, dubbla hierariker, artskillnader 

 Argument som strukturerar verkligheten 

o Argumentation med exempel 

o Illustationer 

o Modell och antimodell 

o Analogi och metafor (Perelman 2004: 75-149) 

 

5.3. Avgränsningar som inte har redovisats i undersökningens löptext eller noter 

Denna undersökning kan eventuellt leda till hypoteser om hur persuasiva spel argumenterar 

generellt, men kan endast påstå något mer bestämt om vad som händer inom det valda 

analyserade materialet. Jag kommer att använda resultaten för att problematisera och 

diskutera teorin, men inte som en statistiskt säkerställd evidens. 

Denna undersökning baseras på tolkning. Jag kommer att efter bästa förmåga åskådliggöra 

hur dessa tolkningar gjorts för att de ska kunna granskas kritiskt.  

Eftersom denna undersökning baseras på tolkning finns det utrymme för att finna fler eller 

färre procedurer och argument än jag funnit. Syftet med undersökningen är inte att ge en till 

hundra procent exakt analys av spelen utan att pröva en hypotes och problematisera en teori. 

Sedan anser jag att jag redan, via Perelman och Olbrechts-Tyteca, visat att denna typ av 

resonemang aldrig kan bli formellt logiska och att det ligger i auditoriets bedömning om de 

anses starka eller svaga. På grund av detta går det, som Perelman och Olbrechts-Tyteca visat, 

alltid att finna något att invända mot i ett resonemang. 
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6. Analys 

6.1. procedurell analys  

Livets Lotteri kan enklast delas in i fyra faser. Inledningen, registreringen, lottdragandet och 

resultatet av lottdragningen. Av alla dessa delar är det resultatet som utgör den största delen. 

Jag har valt att redogöra för de processer som finns enligt denna ordning då jag tycker att det 

ger bäst översikt över spelet. Det skall dock påpekas att allt inte är linjärt, speciellt i resultatet 

av lotten, i den benämningen att fri rörelse inom spelvärlden är möjlig. 

Läkare Utan Gränsers spel Krig i Skandinavien är mer linjärt än Livets Lotteri och 

fungerar i huvudsak så att spelaren ges bakgrundsinformation och får sedan välja mellan två 

alternativ. Att välja fel leder till döden. Att välja rätt leder spelaren närmare sjukvård. I vissa 

val finns inget rätt eller fel utan tar bara spelaren till olika scenarion i spelet. Alla vägar som 

inte leder till döden leder dock i slutändan till ett sjukhus där möjlighet för vård finns. Jag 

kommer att redogöra för spelets olika procedurer under olika rubriker: procedurer inom 

spelets ramar, procedurer utanför spelets ramar och procedurella huvudpåståenden. 

 

6.1.1 Procedurell analys Livets Lotteri 

Först redovisas de procedurer som jag har funnit och därefter spelens huvudpåståenden.  

 

6.1.1.1 Procedurer i Livets Lotteri 

Inledning 

 Inledningen startar med en filmsekvens som förklarar spelets bakgrundsinformation och 

information och innehåller inte några processer förutom att spelare kan välja att hoppa 

över den och justera ljudvolymen för spelet. 

o Hoppa över proceduren fungerar som tidseffektiviserare för en spelare som redan 

tagit del av informationen. 

 

Registrering 

 Spelare kan välja att logga in med sitt facebook-konto eller genom att fylla i sitt för- och 

efternamn. 
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o Resulterar i att spelarens lott kopplas samman med spelarens namn och därmed 

föds spelaren senare på nytt i Livets Lotteri 

o Resulterar i att spelet eventuellt kopplas samman med spelarens facebook-konto  

 Om spelaren tidigare registrerat sig kan den välja att återse gamla resultat av lotter och 

därmed hoppa över fasen lottdragningen. 

 

Lottdragningen 

 Spelaren får möjligheten att virtuellt snurra på ett tombolahjul med världens länder 

representerade för att dra en lott i Livets Lotteri. Spelaren kan, när hon väljer, välja att 

snurra med hjälp av musen 

o Denna tombola är enligt Rädda Barnen korrekt, baserat på bland annat folkmängd. 

Vissa länder är dock omöjliga att utläsa eftersom de utgör en så liten del av 

tombolans yta. Andra som Kina och Indien utgör en stor del av tombolans yta. 

o  När spelaren drar sin lott snurrar hjulet och en mängd olika bakgrundsbilder från 

olika klimat, landskap, städer och så vidare passerar som om en kamera 

panorerade runt jorden. Olika ljud från dessa miljöer spelas även upp. 

 

Resultatet av lottdragningen.  

Här kommer jag bland annat att ange ett exempel från spelet för att tydligare visa på hur det 

fungerar. I exemplet jag valt föddes spelaren, det vill säga jag, i Moçambique.  

 Spelaren föds på nytt och ett spädbarn visas med information om att spelaren fötts dagens 

datum, i landet Moçambique.  

o Detta resulterar i att spelarens öde kopplas samman med de förhållanden som 

spelets procedurer byggt upp.  

 Spelaren ges möjlighet att klicka på olika knappar och interagera med en mängd olika 

delval.  

o Utforska landet. Detta görs via några populära informationssajter på internet. 

Dessa är Wikipedia (uppslagssajt), Google maps (kartor), flickr (stillbildssajt) och 

youtube (videosajt). Denna information kommer direkt från dessa källor. 

o Söka information kring de specifika problemen i ditt nya hemland. Information 

kring landet spelaren föds i är huvudsakligen negativt inriktad med fokus på hur 

barn far illa. I exemplet Mocambique visas följande rubriker: Analfabetism 52%, 

HIV/Aids 7%, Barnadödlighet 17%, Barnäktenskap, 56%, Föräldralöshet 13%, 
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Fattigdom 70%, Barnaga tillåten. Det går att klicka på alla dessa rubriker och 

informerande texter framträder. Dessa texter avslutas i regel med att förklara hur 

Rädda Barnen arbetar i världen mot problem som pekats ut av rubriken i fråga. 

o Läsa om hur Rädda Barnen arbetar. Samma typ av texter som under föregående 

procedur framträder, men här finns fler rubriker än de specifika problem som just 

Moçambique har. 

o Hjälpa spelaren. Spelaren ges möjligheten att hjälpa sig själv genom en mängd 

delval där de flesta går ut på att ge ekonomiskt stöd till Rädda Barnens 

verksamhet. Det finns även information om huruvida hjälpen når fram och om 

varför den behövs. De olika hjälpinsatser som erbjuds är.  

 Skänka pengar genom sms 

 Skänka pengar via betal- och kreditkort 

 Bli månadsgivare 

 Samla stödklick för spelarens nya liv via blogg, e-post och facebook 

(tävlingen är nu avslutad) 

o Tävla genom att söka stödklick (tävlingen är nu avslutad). Olika spelare kunde 

tävla genom att samla stödklick och på så vis sprida kampanjen vidare. Priset var 

att få resa med Rädda Barnen till det land där du fötts i spelet och få se Rädda 

Barnens arbete på plats. 

o Bli ett fan av Rädda Barnen på Facebook. Genom att bli ett fan tillåter spelaren 

Rädda Barnen att delge information genom bland annat statusuppdateringar, 

meddelanden, inbjudningar till olika evenemang och så vidare via Facebooks olika 

”like” funktioner.   

o Sprida kampanjen vidare via internet. Det går även att sprida kampanjen via 

twitter, att länka på exempelvis bloggar eller via mejl 

o Om Livets Lotteri. Här anges källor och de bakomliggande anledningarna till att 

spelet skapats. 

o Se var andra har fötts. Denna funktion leder till att spelaren kan se var de med flest 

stödklick fötts. Om spelaren anslutit sitt ”nya liv” till Facebook kan denne se vart 

dennes vänner på Facebook har fötts, om de spelat spelet. Dessutom kan han/hon 

interagera med dessa.    

o Välja att dra en ny lott. Detta leder till att spelaren kan prova att dra en ny lott och 

på så vis starta om proceduren resultatet av lottdragningen, det vill säga allt 

ovanstående men med ny information gällande den lott som ges. 
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6.1.1.2. Livets Lotteris huvudpåståenden 

Dessa är de principer som spelet Livets Lotteri byggts kring för att på så vis argumentera sin 

sak. De procedurella huvudpåståenden som jag har funnit är.  

 Livet är ett lotteri 

 Världens barn far illa på olika vis. 

 Världens barn far illa på liknande vis 

 Rädda Barnens verksamhet behövs och är mångfacetterad. 

 Rädda Barnens biståndsverksamhet är framgångsrik. 

 Spelaren kan avhjälpa några av dessa problem genom att skänka pengar till Rädda 

Barnen. 

 Spelaren kan sprida information om dessa problem genom att sprida kampanjen vidare 

och därmed skänker fler pengar. 

 Vi har alla ansvar för de som far illa på jorden. 

 

6.1.2. Procedurell analys Krig i Skandinavien  

Först redovisas de procedurer som hittats och därefter spelens huvudpåståenden.  

 

6.1.2.1. Procedurer i Krig i Skandinavien 

Delprocedurer inom spelets ramar. 

 Ett krig har brutit ut i Skandinavien och spelaren, en oskyldig civilperson, har blivit 

angiven och skadas i sin lägenhet i en bombräd. Spelaren ges två val. 

o Lämna lägenheten och söka sjukvård. 

 Leder vidare i spelet. 

o Stanna hemma för att det är för farligt att vistas utomhus. 

 Leder till döden.  

 Vid dödsfall får spelaren veta att denne inte skulle överleva ett Krig 

i Skandinavien och att ”i konflikter utan neutral hjälp tvingas 

oskyldiga till omöjliga val” 

 Spelaren ges möjlighet att fortsätta och  gå tillbaka där spelaren var 

innan den dog och göra ett nytt val 
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 Spelaren fortsätter ut och efter att ha konstaterat att spelaren befinner sig på de svarta 

truppernas område, som inte har något sjukhus tillgängligt på sin sida av staden, måste 

spelaren korsa en flod för att ta sig till de röda truppernas sida. Spelaren ges två val. 

o Gå över bron till den andra sidan av fronten 

 Leder till att spelaren blir träffad av en krypskytt men klarar sig till de röda 

truppernas sida där spelaren sedan vaknar upp på sjukhuset.  

o Invänta mörkrets inbrott för att vada över floden  

 Leder till att spelaren klarar sig över floden och möter en militärstödd 

hjälporganisation som erbjuder sig att transportera spelaren till sjukhuset. 

  En millitär hjälporganisation erbjuder sig att transportera spelaren till sjukhuset.  

o Spelaren åker med 

 Spelaren blir beskjuten eftersom svarta trupper attackerar röda truppers 

militärfordon. Spelaren vaknar upp på sjukhuset 

o Spelaren fortsätter mot sjukhuset på egen hand 

 Spelaren anländer till sjukhuset 

 På sjukhuset kräver en millitär att du skall ange tre vänner för att få sjukvård 

o Spelaren lämnar inte information 

 Leder till döden.  

 Vid dödsfall får spelaren veta att den inte skulle överleva ett Krig i 

Skandinavien och att ”i konflikter utan neutral hjälp tvingas 

oskyldiga till omöjliga val” 

 Spelaren ges möjlighet att fortsätta och välja om samma scenario 

som tidigare. 

o Spelaren lämnar information 

 Spelaren anger tre vänner på Facebook och därmed taggas tre vänner på en 

bild i spelarens fotoalbum och en automatisk statusuppdatering görs där 

följande står ” Jag angav tre av mina vänner för att få livräddande sjukvård. 

I konflikter utan neutral, humanitär hjälp tvingas civila till omöjliga val. 

Skulle du överleva ett Krig i Skandinavien? Testa 

här. http://apps.facebook.com/conflictscandinavia/?lang=se” 

 

Procedurer utanför spelets ramar 

 Knappen”om kampanjen” finns att trycka på  

http://apps.facebook.com/conflictscandinavia/?lang=se
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o Leder till kampanjsajten med mer information om Läkare Utan Gränsers kampanj 

Humanitär hjälp är inget vapen. 

 Knappen ”Skriv på uppropet” finns att trycka på 

o Leder till att spelaren kan skriva på ett upprop för att ”humanitär hjälp är inget 

vapen”. 

 Spelaren kan dela testet genom Facebook och Twitter med liknande statusuppdatering 

som när spelaren överlevt (den som redan beskrivits). Om spelaren dött så används samma 

meddelande fast med texten ”Jag skulle inte överleva ett Krig i Skandinavien” och en länk 

till spelet. 

 Trots att du klarar spelet så måste du ange tre vänner för att se slutet och därmed sprida 

kampanjen vidare. 

 Valmöjligheten att spela om finns alltid tillgänglig. 

 Konstruktören har ansträngt sig för att ”valla” spelaren till slutet. Det är ett mycket enkelt 

spel. 

 

6.1.2.2. Krig i Skandinaviens huvudpåståenden 

 I konflikter utan neutral, humanitär hjälp tvingas civila till omöjliga val.  

 Humanitär hjälp är inget vapen. 

 Det är svårt att överleva som civil i en krigssituation. 

 Militärt organiserad hjälp går inte att lita på vilket kommer att drabba civil befolkning. 

 Militärt organiserad hjälp utgör en måltavla för andra trupper. 

 Läkare Utan Gränser verkar för att avhjälpa ovanstående problem. 

 Genom att skriva på uppropet får Läkare Utan Gränser större möjligheter att bedriva 

opinion i dessa frågor. 

 

6.2. Undersökning av förekomst av associativa argumentationstekniker i spelen 

Spelen redovisas i denna analys sammanslaget av utrymmesskäl och eftersom det blir mera 

överskådligt. Syftet men uppsatsen är att pröva hypotesen, inte att urskilja spelens unika 

argumentation. 
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6.2.1. Kvasilogik 

Se punkt 4.3.2.1. Kvasilogik 

 

6.2.1.1. Visa på motsägelse och inkompatibilitet 

Perelman menar att det egentligen inte går att finna motsägelser i en argumentation utanför 

logikens domän, men väl inkompatibiliteter. ”Om man inom ett formellt system hävdar ett 

påstående och dess motsats, det vill säga en motsägelse, blir systemet inkoherent och 

följaktligen oanvändbart”(Perelman 2004:82). Med en motsägelse i systemet kan man välja 

att antingen modifiera systemet och på så vis omvandla inkonsistens till konsistens eller välja 

eliminera det inkoherenta. På samma vis är inte det naturliga språket enligt Perelman. Vi kan 

producera påståenden som både upplevs som sanna och som falska beroende på tolkning.26 

Därför kan alltså en argumentation endast visa på inkompatibiliteter men inte på motsägelse 

på samma vis som argument kan vara mer eller mindre starka men inte falska i en formell 

bemärkelse. Denna typ av argumentation tar ett oräkneligt antal olika former enligt Perelman. 

Ett exempel skulle kunna vara sådana där en regel är inkompatibel med konsekvenserna av att 

tillämpa den. En annan en dubbel konflikt där två saker går emot varandra (2004:81-87). En 

person kan exempelvis hävda att den är pacifist samtidigt som den anser att Sverige bör delta i 

fredsbevarande militära aktioner. 

 Förekommer mycket i spelet Krig i Skandinavien. Nästan alla spelets procedurer 

porträtterar denna argumentationsteknik. Procedurerna visar hur svårt det är för en 

verklig människa att överleva i den krigssituation spelet beskriver. Detta skildrar en, 

enligt Läkare Utan Gränser, ohållbar situation. Spelaren blir exempelvis beskjuten 

efter att ha valt att åka med en militärstödd hjälporganisation och visar på så vis dess 

risker. 

 förekommer inte särskilt mycket i spelet Livets Lotteri, men finns representerad bland 

annat under proceduren informationssökande och vilar på att spelaren själv entymemt 

kopplar till att exempelvis FN:s barnkonvention, som Rädda Barnens arbete utgår 

ifrån, inte efterföljs. En tänkbar förklaring till att det förekommer mer sällsynt i detta 

spel är att det inte på samma vis som Krig i Skandinavien går ut på att motbevisa en 

företeelse, utan snarare på att bevisa sin sak. 

 

                                                
26 Detta med grund i de skäl för argumentation som Perelman tidigare ställt upp och jag vissat ovan 
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6.2.1.2. Identitet, definition, analys och tautologi  

Formella identiteter bestäms antingen av den som identifierar något eller framstår som en 

självklarhet och blir då ej ett föremål för argumentation. Detta fungerar dock inte i vanligt 

språk. De identifikationer som vi möter i dagligt tal syftar ibland till att fastställa en 

fullständig identitet och ibland en partiell identitet hos de element som man vill jämföra 

(Perelman 2004: 87-88).  

Hur vi definierar något styr hur det kan uppfattas. Som exempelvis att samma handling 

kan definieras som självförsvar eller misshandel. Perlman delar in definitioner i fyra 

kategorier. Normativa definitioner föreskriver hur en term skall användas. Deskriptiva 

definitioner talar om hur en term normalt används. Kondenserande definitioner pekar de 

väsentligaste delarna i en deskriptiv definition och komplexa definitioner blandar de tre 

ovanstående. Definitioner är inte fasta och fixerade i naturliga språk förutom då det gäller 

facktermer enligt Perelman (2004: 87-88).  

 

Varje gång ett begrepp kan definieras på mer än ett sätt blir själva definierandet ett sätt 

att genomdriva ett val som inte kan godtas utan diskussion, annat än om definitionen är 

betydelselös för resonemangenet. Om däremot definitionen styr resonemanget måste 

den berättigas (Perelman, 2004: 89). 

 

Detta innebär att den definitionen går att ifrågasätta och på så vis är även det en typ av 

argumentationsteknik. 

Ofta hålls, av logiker, analysen som bättre alternativ till den mer populistiska definitionen  

enligt Perelman. Perelman menar att kvasilogiska analytiska omdömen resulterar i samma 

argumentativa konsekvenser som de definierande, alltså de som jag beskrivit ovan. Därför får 

en icke-ifrågasatt analys får samma konsekvens som en icke-ifrågasatt definition, det styr hur 

vi uppfattar något (Perelman 2004: 89-90). 

Det går även att tillskriva identitet genom skenbara tautologier som vid första påseendet 

ser ut som truismer, exempelvis ”pengar är pengar”. Dessa måste dock tolkas och på så vis 

kan betydelsen differera beroende på kontext. Vidare menar Perelman att många retoriska 

figurer fungerar genom att tillskriva eller ifrågasätta olika betydelser med hjälp av tautologier 

och skenbara motsägelser (Perelman 2004: 90-91).  

 Ovanstående teknik förekommer mycket i båda spelen. Identitet tillskrivs exempelvis 

genom att spelaren i Livets Lotteri föds som ett barn som denne skall identifiera sig 

med. Avataren får, om spelaren följer instruktionerna, samma namn som spelaren har i 

den verkliga världen och spelet fastslår att det är spelaren som föds på nytt i Livets 
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Lotteri. Om spelaren av Krig i Skandinavien upptäckt spelet genom att ha blivit 

angiven av en vän på Facebook kan spelaren uppleva stark identitet med sin avatar 

eftersom det är spelarens namn och facebook-profil som blivit angiven. Samma 

situation kan upplevas när spelaren behöver ange sina vänner för att få sjukvård. För 

att klara spelet måste man ”tjalla” på sina vänner. 

 Ett annat exempel är att båda spelen även definierar sina problem genom sina ramar. 

Barnfattigdom eller opartisk sjukvård måste exempelvis inte definieras som ett 

problem som hjälporganisationer kan lösa utan skulle kunna beskrivas som något 

politiker bör lösa. 

 Ett exempel på analys är att Krig i Skandinavien kan ses som ett mycket reducerat 

försök att analysera hur det är att uppleva partisk sjukvård och en krigssituation. 

 

6.2.1.3. Rättvise- och reciprocitetsregeln 

Perelman skriver angående reciprocitetsregeln bland annat följande. ”Recprocitetsargument 

likställer två varelser eller situationer genom att visa att eftersom de är korrelativa termer 

inom en relation så bör de behandlas på samma sätt” (Perelman 2004: 94). Denna typ av 

argumentation kan ofta resultera i olika rättviseargument som att om en person har behandlats 

på ett sätt är det inte mer än rättvist att nästa också blir behandlad på samma vis. Vidare 

menar Perelman att reciprocitetsregeln kan framstå som komisk och skandalös om 

jämställandet av situationer förbiser viktiga skillnader. Det är alltså viktigt att de har någon 

form av upplevd verklighetsanknytning (Perelman, 2004: 91-95). 

 Ovanstående teknik förekommer något mer i Livets Lotteri än i Krig i Skandinavien. 

När spelaren i Livets Lotteri exempelvis drar en lott och resultatet upplevs som sämre 

än de förhållanden spelaren själv växt upp under, vilket nästan alltid är fallet om 

spelaren har sitt ursprung i Sverige, så upplevs resultatet orättvist. Detta eftersom 

spelets resultat ofta speglar sämre förhållanden för barn som inte växer upp med 

svensk levnadsstandard och lagstiftning. Krig i Skandinavien gör liknande kopplingar 

om spelaren blivit angiven av en vän och där med upplever spelaren det orättvist och 

förrädiskt att ens vän tjallat på en. 
27

 

  

                                                
27

 Jag har exempelvis blivit kallad Quisling, synonymt med landsförädare, och Judas av mina vänner för att jag 

angivit dem för att få sjukvård och på så vis kunna klara spelet 
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6.2.1.4. Transitivitets-, inklusions- och divisionsargument 

Perelman skriver angående transitivitet: 

 

Med transitivitet avses den formella egenskap hos en relation som gör det möjligt att gå 

från påståendet att relationen råder mellan en första och en andra term, liksom mellan 

den andra termen och en tredje till slutsatsen att relationen råder mellan den första och 

den tredje termen. Denna egenskap är typisk för relationer som ”lika med”, ”innesluten 

i” ”större än” – relationen aRc är alltid sann när premisserna aRb och bRc är sanna” 

(Perelman 2004:96)   

 

Vidare förklarar Perelman att det, precis som med övriga kvasilogiska argument, rör sig om 

argumentation som liknar den formella logiken, men inte är formell logik. Det betyder att 

transitiviteten inte är obestridlig, men inte heller syftar till att vara det. Perelman frågar även 

sig själv om dessa argumenttyper bör beskrivas som entymem, men ger tyvärr själv inte svar 

på frågan: 

 

Denna passage från konsekvenser till villkor som, om man vände på den skulle ge en 

symmetrisk passage från villkor till konsekvenser verkligen en tvingande transitivitet i 

form av ett enthymem eller är den en argumentation som endast i kraft av sin form 

framstår som ett följdresonemang? I vilket fall är vi långt från en formell transitivitet 

som implicerar en gemenskap hos alla de element som den förenar” (Perelman 

2004:97).  

 

Genom en inklusion av en del i en helhet ges möjlighet att påstå helheten är större eller mer 

värd än delarna (Perelman 2004:97-98). Divisionsargument fungerar precis motvänt mot 

inklusionsargumenten genom att visa på att delarna motsätter sig helheten. Divisionsargument 

kan även ligga till grund för ett dilemma. Ett dilemma blir tvingande om den som tar ställning 

till det går med på att inskränka situationen till de val som ges. Då nödgas den som ska ta 

ställning välja det som upplevs som det minst onda (Perelman 2004:98-99).  

 Transivitetsargument är svagt eller inte alls förkommande i spelen. Transitivitet kan 

möjligtvis ses som närvarande i Livets Lotteri som ett resultat av proceduren då 

lotteriet äger rum. Spelaren måste lotta och tvingas då att utgå från resultatet, men där 

efter krävs mer eget tolkningsarbete hos spelaren för att en slutledningskedja skall 

uppstå. 

 Procedurer som använder inklusionsargument och divisionsargument fungerar på 

liknande vis i båda spelen, men förekommer sparsamt, men när de gör det uppträder 

de genom metastrukturer som exempelvis att tesen är en del av något större, nämligen 
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en strävan mot en bättre värld. Dilemman däremot figurerar ofta i spelen. Spelen 

reducerar situationer till val mellan ett fåtal alternativ och tvingar spelaren att välja 

baserat på de förutsättningar spelvärlden byggt upp, exempelvis att skänka pengar 

eller inte eller skriva på uppropet eller inte. 

 

6.2.1.5. Vikter mått och sannolikheter 

Jämförelser är kvasilogiska argument enligt Perlman men endast då de inte använder faktiskt 

mätande och vägande enlig något mått- eller viktsystem. Genom att jämföra olika ting eller 

handlingar ges effekten av att underbygga det du hävdar med det du liknar det vid. Det kan 

exempelvis ge effekten att något verkar större eller mindre beroende på vad det jämförs med. 

Jämförelsen för alltså samman två olika handlingar med varandra och fungerar verksamt om 

parterna accepterar jämförelsen. Om parterna inte accepterar likheterna kan effekten bli 

komisk men även föremål för argumentation (Perelman 2004:100-103). 

Det går även att föra argumentation som baseras på sannolikhet vilket förutsätter att 

”Problemet reduceras till en av sina aspekter som inte är beräkningsbara men som kan förstås 

i termer av frekvens. Men en sådan reduktion kan få en att glömma andra och kanske 

väsentliga aspekter” (Perelman 2004:104-105)  

 Ovanstående tekniker förekommer ofta då olika procedurer ger flera olika jämförande 

resultat. Livetslotteri jämför exempelvis olika barns situationer med hjälp av 

procentsatser i proceduren informationssökning, som nämndes i analysen. Krig i 

Skandinavien låter spelaren spela om från samma punkt där denne dog och då jämföra 

resultatet av den misslyckade handlingen, enligt spelets ramar, med det mer 

framgångsrika valet. Livets Lotteri har inget formellt slut och en spelare kan därför 

hypotetiskt dra så många lotter denne vill och sedan jämföra resultaten. Flera andra 

procedurer uppmuntrar spelaren att jämföra med sitt eget eller vänners liv. Båda 

spelen innehåller exempelvis procedurer som sammankopplar spelet med Facebook 

vilket gör det möjligt för spelare att jämföra sina resultat med vänners.  

 Argumentation baserad på sannolikheter är också något som förekommer i stor 

utsträckning i spelen. Själva lottdragningsproceduren i Livets Lotteri är baserad på 

sannolikhetslära. En person som tror på ödet skulle helt förkasta en sådan procedur 

som sannolik. Ett exempel från Krig i Skandinavien är att det är mer sannolikt, enligt 

spelet, att bli beskjuten i en militärtransport än i en transport som hanteras av en 

oberoende hjälporganisation. 
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6.2.2. Argument baserade på verklighetens struktur 

Se punkt 4.3.2.2 Argument baserade på verklighetens struktur 

 

6.2.2.1. Successionsförhållanden 

”Successionsförhållanden förenar element av samma natur, som händelser eller fenomen som 

sammanbinds av kausalförhållanden” (Perelman 2004:107-115) Perelman menar att efter en 

kausalkoppling gjorts och bekräftats inriktar sig argumentationen på att fastställa effekter, 

finna orsaker och värdera ett faktum. Gäller det avsiktliga handlingar som exempelvis ett brott 

så försöker argumentationen inrikta sig på att bland annat fastställa vilka motiv och 

möjligheter en eventuell gärningsman haft att handla.
28

 Denna typ av argumentation är endast 

framgångsrik om de inblandade ”är eniga om de möjliga motiven för en handling, deras 

relevans och hur pass sannolika de är inom en viss kontext” (Perelman 2004:107-108.) Han 

fortsätter genom att ge exemplet med att en person som vinner onaturligt mycket inom ett 

hasardspel riskerar att bli misstänkt för fusk. Detta då det skulle förklara personens ovanliga 

framgångar (Perelman 2004:107-108). Perelman har följande att säga för att sammanfatta. 

  

Om man medger att det finns korrelationer, naturlagar, att principen om att samma 

orsaker producerar samma effekter är giltig – då kommer man också att börja bygga 

hypoteser inom vissa bestämda kontexter och att kontrollera dessa med hjälp av 

passande forskning (Perelman 2004:108) 

 

Ett exempel på denna typ av argumentation är det pragmatiska argumentet som bedömer 

faktum genom att se till dess konsekvenser. Denna typ av argument inskränker till viss del 

värdet hos orsaken till dess konsekvenser vilket kan vara verksamt. Perelman påpekar dock 

hur svårt det blir att dra gränser för var en handlings konsekvens slutar i den oändliga kedja av 

konsekvenser är möjlig. Det är dessutom ofta så att man kan finna flera samverkande orsaker 

som bidrar till händelser (Perelman 2004:108-110).  

En annan typ av successionsförbindelse är ”medel-mål” resonemang. Ett exempel på det är 

slöseri- och överflödsargument. Det som är överflödigt kan nedvärderas och det som är 

avgörande kan uppvärderas (Perelman 2004:109-112). Ett exempel skulle, enligt mig, kunna 

                                                
28

 Perelman påpekar åter igen, som tidigare nämnts, att denna typ av argumentation inte måste involvera mer än 

en person då människan är fullt kapabel att föra överläggningar med sig själv. 
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vara att påstå att rika inte borde vältra sig i pengar utan borde använda dem till något gott och 

därför skänka en del till välgörande ändamål.
29

 

Ytterligare en typ av teknik är att skapa en kausalkedja där man istället för att utgå ifrån 

antagandet A och sedan hoppa till slutsatsen D så går man i steg för steg för att påvisa hur A 

leder till B, B till C och C till D. 

 Successionsförhållanden är vanligt förkommande i båda spelen men mer i Krig i 

Skandinavien. I Livets Lotteri inriktar sig argumentationen bland annat på att fastställa 

effekter som sambandet mellan hävdandet att livet är ett lotteri, proceduren när man 

drar lotten, och de dåliga levnadsförhållanden som det ofta resulterar i. Dessa effekter 

går det sedan exempelvis att söka både orsaker och konsekvenser av genom 

proceduren söka information kring de specifika problemen i ditt nya hemland, som 

beskrivits tidigare. Detta ger intrycket av världen som en plats där Rädda Barnens 

arbete behövs. 

 I Krig i Skandinavien ger spelets procedurer en demonstration av vilka konsekvenser 

frånvaro av ickepartiska hjälporganisationer kan få genom en kausalkedja. Ett annat 

exempel är att båda spelen genom sina lösningar på problemen, det vill säga att skänka 

pengar eller att skriva på ett upprop, hävdar att dessa åtgärder motverkar effekterna av 

de utmålade orsaksförhållandena. 

 

6.2.2.2. Koexistensförbindelser 

Koexistensförbindelser förbinder realiteter på olika nivåer till varandra med syfte att den ena 

realiteten skall uppvisa en manifestation eller yttryck för den andra realiteten (Perelman 

2004:115). Jag kan ge ett exempel. Strindbergs förmåga att skildra känsloliv i sina verk skulle 

kunna ses som ett uttryck för hans misslyckande att ha ett eget fungerande och lyckligt sådant. 

Perelman har följande att säga angående hur denna typ av process fungerar: 

 

Trots att en koexistensförbindelse, filosofiskt och abstrakt, bäst symboliseras av 

förhållandet mellan handling och väsen så är prototypen för denna typ av relation det 

förhållande som råder mellan en person och hennes manifestationer. Det som sägs om 

en person finner sitt berättigande i det sätt som denna person manifesterar sig, men det 

är enheten och stabiliteten hos personen som förenar alla hennes handlingar. Det är 

personens karaktär, de avsikter som hon tillskrivs, som förlänar mening och förklarande 

kraft åt hennes beteende. […] Allt som hör samman med personens struktur kommer att 

betraktas som väsentligt och stabilt i motsats till det som blott är tillfälligt och 

                                                
29 Utifrån en välgörenhetsorganisations synvinkel 
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övergående: varje argument som rör personen hänvisar till denna stabilitet. Man 

förutsätter den när en handling tolkas i förhållande till personen; man beklagar att 

stabiliteten inte respekteras när man förebrår någon för att vara inkoherent eller för att 

oberättigat ha förändrat sig. Konstruktionen av personen tillförsäkrar henne ett visst 

mått av kontinuitet, hon anses vara ansvarig för sina tidigare handlingar vilka bidrar till 

att bygga upp hennes rykte, hennes meriter och det hon kan klandras för. Det är 

personen som hyllas eller klandras, som man belönar eller straffar (Perelman 2004:115-

116)    

 

Argument baserade på koexistens fokuserar alltså på relationen mellan person och handling 

och kan enligt Perelman inbegripa lite olika områden såsom exempelvis auktoritet, persona, 

grupper och dess medlemmar eller kopplingar mellan händelser, människor, verk och 

historiska perioder (Perelman 2004:115-124). Även om Perelman inte explicit nämner vad 

termen väsen inbegriper bör det, enligt min mening, även kunna överföras på fler områden 

som kan besjälas så som exempelvis varumärken eller organisationer. 

 Ovanstående teknik är svagt förekommande på ett explicit sätt i spelen, men kan 

skönjas som bakomliggande antaganden och ambitioner. Exempel på hur jag funnit 

dem är att genom att föreställa mig att procedurerna och spelet representerar de 

ståndpunkter organisationen bakom spelet vill hävda. På så vis går det att finna att 

spelet och dess procedurer är ett uttryck för organisationens värderingar. Även om 

denna analys kan kännas sökt, i den aspekten att detta rör spelens avsändares 

förhållande till dess procedurer, spelar den en roll för hur väl argumenten kan nå fram. 

Jag är fullständigt övertygad att om samma spel var konstruerade av organisationer 

som inte främjar mänskliga rättigheter skulle procedurerna och dess resultat 

ifrågasättas i större utsträckning av spelaren. Ett exempel på en procedur som 

använder auktoritetsargument är att det går att söka information om landet som 

spelaren föds i, i spelet Livets Lotteri, via respekterade webbföretag som exempelvis 

Wikipedia och Google Maps i stället för att Rädda Barnen själva bidrar med 

informationen. Ett annat exempel skulle kunna vara hur Krig i Skandinavien tvingar 

spelaren att ange vänner för att klara spelet. Då spelaren anger sina vänner sprider sig 

spelet sig självt via personer som med stor sannolikhet respekteras mer av mottagaren 

än en okänd person som rekommenderar det. 

 

6.2.2.3. Symbolisk förbindelse, dubbla hierarkier, artskillnader 

Perlman påpekar att symbolisk förbindelse skulle kunna räknas till koexistensförbindelserna 

då symbolförhållandet fungerar på liknande vis. Det som skiljer symbolisk förbindelse är att 
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den utmärks av att den visar på ett delaktighetsförhållande där både symbol och symboliserat 

ingår i en spekulativ eller mystisk helhetsvision. En symbolisk förbindelse måste 

institutionaliseras för att fylla en funktion. Ett exempel på något som institutionaliserats kan 

vara att genom att spotta på en flagga motsvarar det att kränka det land flaggan symboliserar 

(Perelman 2004:124-125). 

Dubbla hierarkier kan utgå från både successionsrelationer och koexistensrelationer. 

Kvantitativa dubbla hierarkier utgår från statiska förhållanden och Perelman exemplifierar 

med ett resonemang där en person är längre än en annan och därefter sluter sig till att den 

längre mannens ben också är längre (Perelman 2004:125). Angående kvalitativa 

dubbelhierarkier skriver Perelman följande: 

 

Men de mest intressanta är de kvalitativa dubbelhierarkierna. En sådan är till exempel 

den som från att ett mål är överlägset ett annat sluter sig till att de medel som leder till 

detta mål också är överlägsna (Perelman 2004:125-126). 

 

Exakt vad som gör dem mer intressanta framgår tyvärr inte, men jag tolkar det som att det 

ligger en högre grad av tolkningsfrihet inom de kvalitativa dubbelhierarkierna. De grundar sig 

i större utsträckning på doxa och ideologiska tankar än de mer statiska kvantitativa och blir 

därför mer intressanta att granska och analysera.  

Angående artskillnader menar Perelman att det är viktigt att betona skillnaden av ordnings- 

eller artskillnader i jämförelse med gradskillnader. Artskillnader grundar sig på att klassificera 

likheter mellan olika arter medan gradskillnad skiljer på olika grader och skapar avstånd 

mellan de olika graderna (Perelman 2004:126-127).  

 Ovanstående teknik är mycket sällan förekommande. Ett exempel kan vara att 

lottningen i Livets Lotteri bidrar till att klassificera olika 

ordningsskillnader/artskillnader. Det finns likheter mellan barns problem över hela 

världen men problemen är inte identiska. Barnaga är exempelvis tillåten både i USA 

och i Singapore men USA har inte utbredd sexuell handel med barn. På så vis 

upprättas både artskillnader och gradskillnader. 

 

6.2.3. Argument som strukturerar verkligheten 

Se punkt 4.3.2.3. Argument som strukturerar verkligheten 
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6.2.3.1. Argumentation med exempel 

När argumentation med exempel sker förutsätter den existens av regelbundenheter som sedan 

förklaras genom exemplen. Exemplet söker använda den process som den exemplifierande 

händelsen hänvisar till enligt Perelman. Vid användandet av flera exempel argumenterar de 

enskilda fallen i riktning mot någon slags generalisering. (Perelman 2004:129-131). Skulle jag 

exempelvis räkna upp tre skådespelare som exempel på självupptagna individer skulle jag 

kunna argumentera att alla skådespelare är självupptagna. 

Det är precis som med så många andra typer av argumentationstekniker viktigt att 

exemplet godtas och inte ifrågasätts. Verklighetstrogenhet är ett nyckelord för att ett exempel 

skall kunna vara verksamt. Användandet av exempel ger enligt Perelman förutsättningar för 

kunna konstatera existensen av regler eller förutsägelser (Perelman 2004:129-131). 

 Mycket starkt förekommande och är enligt min uppskattning den vanligaste formen av 

resultat av ett procedurellt påstående. I Livets Lotteri tjänar exempelvis alla former av 

resultat av lottdragningen som exempel för hur barn far illa. I Krig i Skandinavien 

fungerar varje val som ett exempel på de konsekvenser en sådan situation kan få.  

 

6.2.3.2. Illustationer 

Illustrationen är vid första anblick mycket lik exemplet men det är några viktiga punkter som 

skiljer dem åt. Den utgår ifrån en redan godtagen regel, till skillnad från exemplet som 

försöker etablera sådana, och dess syfte är att appellera till föreställningsförmågan. 

Illustrationen kan vara fiktiv men behöver inte vara det. Den målar alltså upp regeln och den 

form den tar beror på vilken typ av argumentation det handlar om. En illustration kan, enligt 

Perelman, ge en regel närvaro men också användas för att etablera en regel med hjälp av 

induktion (Perlman 2004:131-133). 

 Ovandstående teknik är svagt förekommande. Jag har inte funnit några illustrationer i 

Krig i Skandinavien mina granskningar och en i Livets Lotteri Tombolan fungerar som 

en illustration för vilka chanser ett nyfött barn har att födas i exempelvis Sverige. 

Anledningarna till att jag inte funnit flertalet illustrationer kan bero på att gränsen 

mellan illustration och exempel, enligt min uppfattning, är hårfin men det kan även 

bero på spelens natur. Det kan också vara så att det inte finns några fler att finna. 

Självklart finns illustrationer av bilder och ljud men dessa uppfattas inte som 

procedurer eftersom de inte ger någon möjlighet för interaktion. 
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6.2.3.3. Modell och antimodell 

En modell är lik exemplet och illustrationen men skiljer sig åt då den fungerar som förebild. 

Den syftar till att modellen skall efterliknas så mycket som möjligt vilket inte är fallet med 

illustrationen och exemplet. Perelman skriver att ”man imiterar bara dem som man beundrar, 

de som besitter auktoritet eller social prestige” (2004: 133). Modellargumentation fungerar på 

liknande vis som auktoritetsargument i det att det kräver att en modellen fungerar som en 

slags garant för den åtgärd man eftersträvar. (Perelman 2004:133-134). Ett exempel på detta 

är att en teorilansering i en C-uppsats inte väger lika tungt som en från en etablerad professor. 

Vad det gäller antimodellen så fungerar den på precis motsatt vis mot modellen och har 

effekten att avskräcka från någon typ av beteende, handlande eller strukturell organisation. 

(Perleman 2004:134-136)  

 Ovanstående teknik förekommer i Krig i Skandinavien. Hela Krig i Skandinavien kan 

fungerara som en antimodell för militärstödda hjälpinsatser men även isolerade 

delprocedurer kan fungera som modeller för mindre hävdanden som att om man inte 

söker vård vid en skada så dör man. Jag har inte kunnat finna någon 

modellargumentation i Livets Lotteri. 

 

6.2.3.4. Analogi och metafor 

Analogin är som Perelman påpekar en omdiskuterad figur i den filosofiska historien.
30

 Av 

detta skäl ägnar han stor möda åt att förklara analogin. Analogin hävdar, enligt Perelman 

likhet mellan förhållanden och inte jämställdhet som matematiska förhållanden gör : 

 

Inom en analogi hävdar man att a förhåller sig till b som c förhåller sig till d. här 

handlar det inte längre om division utan om en relation vilken som helst som man 

likställer med en annan relation. Det måste inte råda en symmetrisk egalitet mellan paret 

a-b (analogins tema) och paret c-d (analogins foros) utan det gäller att förklara, 

strukturera och utveckla temat genom att assimilera det med det man vet om foros, 

vilket innebär att foros hämtas från en annan domän som är bättre känd än temats 

(Perleman 2004:137-138). 

 

Syftet blir alltså att åskådliggöra ett tema med hjälp av dess foros
31

. Vidare menar Perelman 

att analogin går att utrycka med tre termer istället för fyra men i sådana fall återfinnes en term 

                                                
30 Jag har av utrymmesskäl valt att inte redogöra för de resonemang som föregått Perelman utan lämnar det 

eftersom jag inte upplever det essentiellt i förhållande till mitt syfte och min frågeställning. För mer angående 

Perelman och hans tankar i relation till övrig filosofi se Rosengren (1998) 
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både i tema och foros med modell som B till C, så är A till B. Rosengren ger ett exempel med 

platons kända grotliknelse i bok VII i Staten. ”Sinnevärlden förhåller sig till idévärlden (tema, 

term A och B) såsom skuggorna förhåller sig till de figurer vilka skuggor de är (foros, term C 

och D)” (Rosengren 1998:143) 

När det gäller metaforer utgår Perelman från Aristoteles definition av metaforen och citerar 

följande stycke från om diktkonsten: 

 

Ett ord som betecknar en sak [och som] förs över till en annan sak, antingen så att ordet 

förs över så att ett allmännare begrepp används istället för ett mer speciellt, eller ett mer 

speciellt används för ett allmännare, eller ett speciellt för ett annat speciellt, eller så att det 

förs över genom analogi (Perleman 2004:142). 

 

Sedan påpekar Perelman att man bör begränsa sig till att endast uppfatta metaforen som ett 

ord som betecknar något genom en kondenserad analogi och uppkommer via en fusion mellan 

foros och tema (Perelman 2004: 143). Metaforen fungerar alltså som följande. 

 

Med utgångspunkt från analogin A är för B vad C är för D kan metaforen anta en av 

formerna ”D:s A”, ”B:s C” och ”A är C”. Från analogin ”ålderdomen är för livet vad 

kvällen är för dagen” kan man få fram metaforerna ”dagens ålderdom”, ”livets kväll” 

eller ”ålderdomen är en kväll” (Perelman 2004:143) 

 

Den mest komplicerade metaforen är enligt Perelman ”A är C” eftersom man för att förstå den 

måste rekonstruera analogin och fylla i de premisser som saknas. Den fusion som äger rum 

mellan temat och foros i en metafor förklarar enligt Perelman bättre hur tema och foros blir 

oskiljaktiga i en metafor än en analogi (Perelman 2004:143). 

Perelman menar, efter att ha sökt stöd hos tänkare som exempelvis Nietzsche och C.S 

Pepper, för att metaforer är absolut nödvändiga för att kreativt och filosofiskt tänkande skall 

fungera (Perelman 2004:144-147). 

 Aktiva metaforer förekommer sällan i spelen. Men de procedurer som konstruerar 

metaforer strukturerar tänkandet i spelen och är centrala för argumentationen. Livets 

Lotteri bygger exempelvis stor del av argumentationen på metaforen om ”att livet är 

ett lotteri” och det efterföljande entymema argumentet att alla barn inte har möjlighet 

att växa upp under så bra förhållanden som spelaren. Krig i Skandinavien samlar sina 

                                                                                                                                                   
31 Perleman förklarar tyvärr inte tydligare betydelsen av foros än den som framgår av citatet. Rosengren skriver 

rörande Perelmans analogi ”De två första termerna, A och B kallar Perelman analogins tema, de två senare, C 

och D, kallar han foros. Analogins funktion är att med hjälp av foros (som alltid utrycker en mer välkänd 

relation, förhållande eller dylikt än temat) ) ’konstruera’ temat (som alltså är det som analogin handlade om) som 

strukturlikt foros” (Rosengren 1998:143) 
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procedurer kring den av dem uttalade metaforen ”humanitär hjälp är inget vapen” som 

kan ses som en dementi av metaforen ”humanitär hjälp är ett vapen”.  

 Analogier förekommer i spelen då själva spelen tar form av en utvecklad och 

komplicerad analogi som helhet men figurerar även som delar i spelen också. Ett 

exempel på en analogi är att militärstödda hjälporganisationer (A) riskerar att bli 

beskjutna (B) såsom militärtransporter (C) utgör en måltavla för fiender (D). Denna 

analogi uppträder när spelaren valt att åka med den militärstödda hjälporganisationen 

till sjukhuset. 

 

7. Diskussion och slutsats 

Analysen har visat är att det är möjligt att procedurella påståenden kan beskrivas ha liknande 

retorisk funktion som olika associativa argumentationstekniker.
32

 Ett mer passande dessa 

skulle därför kanske kunna vara påverkanstekniker så att de inte blir lika bundna till diskursiv 

argumentation. En procedur kan genom de entymema påståenden den gör om sin omvärld 

exempelvis ta form av en koexistensförbindelse eller ett dilemma. Med detta vill jag inte 

fastslå att procedurella påståenden uteslutande kan beskrivas som associativa 

argumentationstekniker. Andra typer av retorisk terminologi skulle säkerligen bidra till att 

beskriva hur denna typ av påverkan fungerar och vilka olika topos den använder. 

Undersökningen har även visat att det går att analysera spelet Livets Lotteri med hjälp av 

procedurell retorik trots att det snarare liknar en kampanjsajt och inte är ett genretypiskt spel. 

Vilket kan peka mot att proceduralitet kan vara verksamt inom andra processer än inom 

datorspel.  

Jag kommer först att kort diskutera resultaten av analysen sedan diskutera om spel 

verkligen har specifika förutsättningar för argumentation genom möjligheten att hävda något 

med hjälp av regler och procedurer (Bogost 2007). Sedan ämnar jag resonera mer spekulativt 

kring proceduralitet utanför genren persuasiva spel. Avslutningsvis vill jag ge ett anspråkslöst 

förslag till en förenklad analys.  

 

7.1. Diskussion av resultatet av analysen 

Ett intressant resultat av analysen var att det var möjligt att finna procedurella påståenden i de 

spel som mer liknade en kampanjsajt än ett persuasivt spel, Livets Lotteri. Resultatet gav 

                                                
32 Om än inte identiskt. 
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också, som framgår av analysen, en god översikt över de procedurer kampanjsidan erbjuder. I 

vissa fall var jag tvungen att anlägga ett lite friare perspektiv på vad en retorisk procedur 

består av eftersom jag tolkade hyperlänkar som något en person kan interagera med och via 

dem få påståenden om förhållanden i den mänskliga världen. Denna slutsats gjorde jag baserat 

på att när spelaren trycker på vissa länkar i spelet får denne sig presenterad en informativ text 

som gör flera påståenden om förhållanden i den mänskliga världen. Om de texter eller den 

information som framträdde påstod något om den verkliga världen ansågs denna funktion som 

ett procedurellt påstående i andra fall inte. 

Ett annat intressant resultat var att den vanligaste påverkanstekniken i de båda spelen, 

exempel, gick att finna i de flesta procedurer. Proceduren fungerade normalt genom att 

spelaren gjorde ett val och därefter visades ett exempel på konsekvensen av det handlandet. 

Detta upplevs dock inte, enligt mig, speciellt förvånande då spel oftast ägnar sig åt någon 

form av simulation. Å andra sidan fann jag enbart en illustration men, som jag tidigare nämnt, 

är gränsen mellan illustration och exempel hårfin och en anledning till att jag inte funnit dem 

kan vara att jag inte ser skillnaden lika tydligt som Perelman och Olbrecht Tyteca gör. En 

annan förklaring kan vara att de analyserade spelens natur inte var speciellt illustrativ och att 

andra spel innehåller fler procedurella påståenden som tar form av illustrationer. Båda spelen 

har en relativt stor verklighetsförankring och menar att de porträtterar något ”sant” men 

försöker etablera nya perspektiv via regler. Detta beskriver Perlman som exemplets funktion i 

större utsträckning än illustrationen vilken även det kan vara ett skäl. Exempel på de regler 

spelens exempel vill etablera är de metaforer som spelets procedurer samlats kring, ”livet är 

ett lotteri” och ”humanitär hjälp är inget vapen”.  

En annan vanligt förekommande argumentationsteknik var jämförelsen och denna kunde 

göras mellan bland annat olika exempel. Eftersom jämförelsen, precis som de flesta andra 

argumentationstekniker, uppstod genom spelarens egna antagna kognitiva kopplingar utan att 

spelet direkt uppmanat spelaren att göra dem blev en intressant observation hur den entymema 

processen (se avsnitt 4.2) kom att bli central för skapandet av de argument som spelen 

producerar. Det är exempelvis inte självklart att alla spelare jämför resultatet mellan de 

levnadsförhållanden som spelarna får i Livets Lotteri med sina egna liv, men det kan anses 

troligt att många gör det. De två spel som analyserats uppmanar sällan spelaren att handla 

explicit förutom via sina syften, Rädda Barnen vill att spelaren skall skänka pengar och 

Läkare Utan Gränser vill att spelaren skall skriva på uppropet, utan låter de procedurer som 

skapats påverka olika spelare på olika vis. Detta låter spelaren i stor utsträckning vara 

medskapande till argumentationen. När ett spel använder sig av ett proceurellt påstående om 
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omvärlden påstår det hur någonting fungerar på samma vis, enligt min åsikt, som när ett 

argument backar upp en tes. Ett exempel är när Krig i Skandinavien påstår att sjuktransporten 

som spelaren eventuellt kan välja att åka med blir beskjuten eftersom den är en militärstödd 

hjälporganisation. Detta visas genom ett exempel efter att spelaren valt att åka med. Spelaren 

får en konsekvens av sitt handlande och detta fungerar som ett exempel. Den enda skillnaden 

mellan ett skriftligt exempel och denna typ av exempel, som jag ser det, är att spelaren har 

gjort ett val innan. Å andra sidan gör en mottagare av ett liknande exempel i en text ett 

snarlikt val när denne intresserar sig för texten och väljer att läsa vidare. 

Denna mer entymema typ av argumentation bör knappast uppfattas som något unikt för 

spelmediet men det verkar som om förutsättningarna i spel är särskilt goda för denna typ av 

påverkan. 

 

7.2. Persuasiva spels specifika förutsättningar för procedurell retorik 

Bogost skriver att ”Procedural rhetorics afford a new and promising way to make claims 

about how things work” (2007: 29) och menar att spel har specifika förutsättningar för att vara 

procedurella. 

Ett skäl till detta kan vara att datorspel oftast är mer interaktivt än exempelvis ett tal. En 

talare och publik kan självklart interagera med varandra men ett persuasivt spel kräver 

mottagarens interaktion för att fortsätta rörelsen framåt. Ett spel liknar mer det samtal som 

Rosengren (1998) beskrev i Platons dialog Gorgias där Sokrates dikterar samtalets villkor och 

därmed drar nytta av dess regler. Detta kan upplevas som manipulativt men, som flertalet 

gånger fastslagits i denna undersökning, måste vi basera argumentation på auditoriets gillande 

och det är upp till auditoriet att avgöra om spelet inskränker den världsbild spelet målar upp 

för mycket (Perelman 2004). Ett spel som argumenterar för barns rättigheter i världen, som 

Livets Lotteri, upplevs inte av mig som speciellt stötande och jag, som spelare, accepterar den 

värdegrund eller doxa spelet har byggt sina procedurer på och öppnar då åtminstone upp för 

att kunna spela spelet och se vad det har att erbjuda. Detta innebär inte att alla spelare 

accepterar värdegrunden på samma vis som jag. Vissa kineser skulle exempelvis kanske finna 

Livets Lotteri mycket stötande eftersom Kina utmålas som sämre än exempelvis Sverige. 

Något som däremot kan framstå som mer manipulativt är att proceduraliteten kan dölja 

argumenten och på så vis upplevs de kanske inte alltid av spelaren som påståenden. Det är 

därför viktigt, enligt min mening, att uppmärksamma dessa som påståenden eller möjligen 



44 

 

argument för att kunna analysera och ifrågasätta dem på liknande vis som ”normala” 

påståenden och argument kan granskas av sin mottagare.  

Interaktionens förutsättningar i datorspel kan kanske delvis förklaras med hjälp av Wolrath 

Söderbergs definition av entymemet. Denna process kräver förståelse för det auditorium man 

vänder sig till och persuasiva spel har vissa speciella möjligheter att anpassa sig till detta. De 

bästa förutsättningarna för persuasion går troligen, enligt min mening, att finna i ett samtal 

mellan två personer, eller möjligtvis en monolog för en person, då den som vill påverka direkt 

kan läsa av mottagarens reaktioner och kopplingar. Perelman stödjer även han denna tanke (se 

2004:42-43, 59-60) Utifrån denna princip bör det alltså bli svårare, men inte omöjligt, att 

påverka flertalet människor utan att kunna läsa av dess reaktioner. Det bör även bli svårare att 

övertyga människor med mer heterogen doxa eftersom argumentation inte kan ta hur många 

riktningar som helst. Detta är klassiska problem retoriker alltid ställts inför och antalet 

lösningar kan vara oändliga. För att ge ett exempel brukar vanlig svensk humanitär 

opinionsbildning oftast använda sig av medium som exempelvis reklam, PR eller debattinlägg 

i tidskrifter. Skillnaden mellan dessa uttrycksformer, rent generellt och inte i alla specifika 

fall, och de procedurella persuasiva spel som analyserats här är att reaktionen från spelaren 

direkt kan bemötas genom en ny procedur så länge avsändaren har förutsatt denna. Spelet kan 

tillåta mottagaren att själv styra argumentationen genom sin interaktion och spelet kan direkt 

svara. I ett debattinlägg finns endast utrymme för de argument som debattören valt och får 

plats med, med undantag från de entymema kopplingar som mottagaren själv gör. Debattören 

i tidningen måste även vänta på svar. I ett datorspel kan exempelvis multipla 

resonemangslinjer programmeras in och det är upp till mottagaren att själv välja inriktningen 

bland de olika scenarion som kan utspela sig.  

En annan förutsättning är att datorspel erbjuder möjligheten att simulera något genom 

procedurer. När någon tidigare ville prova värdeargumentation, som exempelvis hur är det att 

leva fattigt, så föreställde sig personen sig resultatet genom en argumentation med sig själv 

eller med andra. Personen kunde använda sig av exempelvis vetenskap och matematik för att 

räkna fram en projektion men var begränsad av de hjälpmedel som fanns till handa. Idag finns 

den tekniska möjligheten att simulera en situation, exempelvis tombolan, med hjälp av en 

dator. På grund av datorns stora arbetsminne kan programmeraren mata in en större mängd 

variabler och förutsättningen än vad personen eller personerna själva skulle kunna beräkna 

men även lägga in slumpgenererade funktioner som i Livets Lotteri. Denna typ av 

simulerande spels påståenden som ett spel som exempelvis Civilisation gör om nationer, fred, 
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krigsföring och så vidare, blir i viss mån unika för varje spelomgång eftersom resultaten kan 

variera med så många variabler. 

Dessa samlade möjligheter är inte, enligt min mening, unika eftersom det redan innan 

datorn funnits möjligheter för att konstruera interaktiva system och regelverk. Demokrati kan 

ses som ett exempel på detta. I Sveriges demokratiska system väljer vi de politiker som skall 

representera våra åsikter vart fjärde år och under de fyra åren utvärderar medborgarna deras 

agerande. Sedan görs nya val baserat på den information medborgaren tillägnat sig och 

procedurerna återupprepar sig. Trotts detta anser jag att det finns större och enklare 

möjligheter för att utnyttja dessa funktioner i persuasiva spel än i många andra medier som 

exempelvis debattartiklar i tidningar.  

 

7.3. Problem och svårigheter med analysen 

Denna undersökning har till stor del fokuserat på att likna procedurell retoriks påverkan vid 

de associativa argumentationstekniker som Perlmans och Olrechts-Tyteca föreslagit. För att 

lyckas med detta var jag tvungen att anlägga en mer generell syn på argumentation än den 

som Perelman beskrivit (se Perelman 2004) i enlighet med det perspektiv på enthymemet som 

Wolrath söderberg beskrivit (se punkt 4.2). Detta kanske kan verka något problematiskt men 

pekar också ut ett problem med begreppet argumentation. Vad räknas som påverkan, vad 

räknas som argumentation och vart går gränsen dem emellan?  

Ett annat problem är att jag inte har övertygats om att de associativa 

argumentationsteknikerna restlöst kan beskriva hur procedurell påverkan fungerar. De 

associativa argumentationsteknikerna har exempelvis inte i speciellt stor utsträckning 

avhandlat pathos som jag upplever som en central del för båda spelens argumentation. Låt 

mig ge ett exempel: under analys punkten 6.2.1.2. Identitet, definition, analys och tautologi 

menade jag att identitet tillskrevs genom att spelaren identifierade sig med barnet som fötts 

om spelaren följer instruktionerna. Denna typ av identifikation kan också vara en fråga om 

empati och är lite svår att placera in bland de associativa argumentationsteknikerna. Andra 

exempel på pathos är hur det kan kännas svårt att ange sina vänner i spelet Krig i 

Skandinavien. Även om det är ett spel så ”tjallar” man på dem synligt för alla ens vänner på 

Facebook. Detta pekar mot att det kan finnas procedurell påverkan som inte får plats i det 

system som de associativa argumentationsteknikerna utgör, som exempelvis 

pathosgenererande. En annan sådan teknik som inte riktigt ringas in är narrativet. Narrativet 

har dessutom, lustigt nog, utgjort den vanligaste och mest omdiskuterade forskningsmetoden 
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inom språkorienterad datorspelsforskning (se exempelvis Juul eller Pearce). Ett annat nyttigt 

begrepp som jag tror kan bidra mycket till proceduralitetsteorin är begreppen doxa och 

endoxa som möjligtvis skulle kunna uppfattas som en slags oskrivna regler. Att undersöka 

procedurella regler med liknande metod som undersökning av doxa sker med skulle 

möjligtvis kunna hjälpa att förstå de procedurella ramarna bättre. 

På grund ut av ovanstående och på grund ut av persuasiva spels i viss mån specifika 

förutsättningar vore det mycket intressant att istället för att tillämpa Perelmans och Olbrechts-

Tytecas argumentationstekniker,  göra som de gjorde med rättsargumentation fast med 

persuasiva spel. Det vill säga att samla och kategorisera de sätt varmed procedurell påverkan 

kan genreras. Perelmans och Olbrechts-Tytecas argumentationsteknikers applikationspotential 

är förvånansvärt generell men en undersökning av en mängd persuasiva spel skulle troligen 

avslöja mer anpassade och specialiserade tekniker än de associativa argumentationsteknikerna 

och ett sådant forskningsprojekt vore, enligt min åsikt, mycket önskvärt. 

 

7.4. Proceduralitetsteorin utanför persuasiva spel. 

Det analysen har visat är att det är möjligt att urskilja likheter mellan procedurella påståenden 

i spel och påverkanstekniker men även att det var möjligt att på samma vis analysera ett 

analysmaterial som mer liknar en kampanjsajt än ett persuasivt spel. Detta kan ses som en 

indikation av möjligheten att procedurell retorik kan vara verksamt inom andra processer än i 

persuasiva spel. Det så viktiga påpekandet Bogost gör om att reglerna kontrollerar 

argumenten (Bogost 2007) blir synligt inom de två analyserade spelen, men frågan är - är 

detta verkligen något unikt för persuasiva spel?  

Jag vågar påstå att olika typer av regler, eller doxa som det också kan kallas, alltid styr vårt 

tänkande och all argumentation. Olika typer av regler gestaltar sig emellertid på olika vis i 

olika sammanhang.  Det var exempelvis innan andra världskriget i Europa mer accepterat att 

argumentera för vissa rasers överlägsenhet medan den typen av argumentation idag endast är 

accepterad inom fåtalet kretsar och långt från maktcentrum. Ett bättre exempel är kanske hur 

en domstol är reglerad av olika typer av lagar och processregler som styr huruvida 

argumentationen betraktas som giltig men också hur den planeras. En försvarsadvokat får 

exempelvis endast avbryta åklagaren när denne har ordet genom interventioner mot att 

åklagaren bryter mot de regler domstolen inrättat, som exempelvis ledande frågor, annars 

måste denne vänta tills det blir försvarsadvokatens egen tur att få ordet. 
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Även om regler på olika vis styr vår argumentation generellt så förklarar det inte varför de 

blir så synliga inom datorspel. En anledning till detta förutom de specifika anledningar som 

interaktivitet och simulation, som redan tidigare angivits, kan vara att i ett hårt reglerat system 

som exempelvis en domstol eller en spelvärld blir reglerna synligare och därmed enklare, för 

en analytiker, att frilägga än de mer komplicerade nät som utgör exempelvis det samhälleliga 

avståndstagandet mot argumentation för vissa rasers förmenta överlägsenhet. Domstolens 

regler finns exempelvis nedtecknade på papper och går alltid att konsultera vid tveksamheter. 

Så är det med få av samhällets doxor, utöver lagarna. Ett exempel på hur ett persuasivt spels 

påverkan styrs av dess regler är att Livets Lotteri inte tillåter spelaren att avhjälpa problemet 

på andra vis än med hjälp av Rädda Barnen. Andra alternativ skulle kunna vara exempelvis 

andra rättviseorganisationer eller att påverka genom att driva en politisk process men detta 

tillåts inte av spelets regler. På samma vis fungerar det antagligen i annan argumentation där 

de valmöjligheter en person ställs för i argumentationssituationer styrs av de regler som anses 

vara rådande. Det är exempelvis lättare att förhandla om priset på en vara på en marknad än 

på IKEA som har fasta förbestämda priser.  

Baserat på dessa mer spekulativa resonemang anser jag att det vore mycket spännande att se 

en analys av procedurell retorik på en eller flera analysobjekt som inte var ett persuasivt spel 

utan något annat som exempelvis en rättsargumentation. 

 

7.5. Förslag till en förenklad analys 

Ett problem jag fann med min analys är att detta är en tidskrävande och inte speciellt enkel 

metod. Det behöver inte vara ett problem men jag har ändå sammanställt ett förslag till en 

enklare och snabbare procedurell analys som skulle kunna appliceras vid granskningen av 

persuasiva spel i synnerhet och vid analys av procedurell retorik i allmänhet. Den tar sitt 

avstamp i följande: 

Alla typer av procedurella processer innefattar minst en av följande processer och tar oftast 

formen av ett mycket enkelt eller mycket komplext dilemma som tvingar spelaren till ett eller 

flera val. Denna typ av process fungerar genom entymem där slutsatsen ofta, men inte alltid är 

implicit. Ett spels procedurer kan indelas i följande typer av procedurer: 

 Deskriptiva procedurer – påverkar genom att föreskriva hur en viss typ av process normalt 

fungerar i den verkliga världen. Detta innebär inte att det är en kopia av hur det verkligen 

fungerar. Deskriptiva procedurer är den vanligaste typen av procedurerna och utgör 

grunden för en proceduell påverkan. 
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o Statuerande deskriptiva – beskriver hur något ”är” 

o Dekonstruerande deskriptiva – processer som utpekar fel och inkonsekvens i den 

verkliga världen. 

 Normativa procedurer – påverkar genom hur något borde fungera i den verkliga världen. 

Denna typ av processer är ovanligare men oftast huvudpoängen med spelen. En mängd 

konstateranden, deskriptiva processer, kan sedan leda till ett lösningsförslag, som hävdas 

genom normativa procedurer. Dessa processer visar sig inte alltid explicit utan det är ofta 

upp till mottagaren att fylla i den normativa processen själv genom bildandet av entymem.  

 

Genom att titta på ett persuasivt spel utifrån den föreslagna kategoriseringen kan en analytiker 

snabbt frilägga procedurer, dra slutsatser för hur de påverkar och urskilja på vilka grunder. 

Däremot klassificerar den inte in olika påverkanstekniker i mer specifika kategorier, men en 

sådan analys kan genomföras i efterhand och därmed bli mer noggrann.  
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Bilaga 1 

 

Humanitär hjälp är inget vapen! 

Stockholm 20101004 – En ny undersökning av Läkare Utan Gränser visar att allmänheten i 

Sverige, Norge och Danmark tycker att de humanitära principerna om neutralitet, opartiskhet 

och oberoende är viktiga. Samtidigt är de positivt inställda till ökat samarbete mellan militära 

och humanitära aktörer – samma uppfattning som ofta propageras av politiker och medier. 

Läkare Utan Gränser vet från sin erfarenhet i konfliktområden att en sammanblandning av 

militära och humanitära insatser kan vara livsfarlig. För att visa hur viktig opartisk humanitär 

hjälp är i konfliktsituationer, startar organisationer idag kampanjen ”Humanitär hjälp är inget 

vapen!” i Sverige, Norge och Danmark. 

Humanitär hjälp - insatser för att rädda liv och lindra nöd här och nu – vilar på tre 

grundpelare: neutralitet, oberoende och opartiskhet. Den ska ges till dem som behöver den 

mest. Men på senare år har regeringar och militära styrkor i allt högre grad använt vad de 

kallar humanitärt bistånd för att vinna politiskt stöd eller nå militär strategiska framgångar. 

Afghanistan är ett exempel på en utveckling där hjälpen ges med andra motiv än att bistå de 

mest nödlidande. När militära styrkor även agerar hjälparbetare blir det svårt för befolkningen 

i ett konfliktområde att veta vem som ger hjälp utan baktanke och vem som gör det för 

strategisk vinning. För humanitära organisationer innebär sammanblandningen att stridande 

grupper som man förhandlar med för att nå utsatta människor ifrågasätter organisationernas 

motiv. 

–Att stridande parter i en konflikt undergräver vår möjlighet att hjälpa är mycket allvarligt. 

Den ödesdigra konsekvensen blir att hjälparbetare blir måltavlor och patienter inte får den 

livsviktiga hjälp de behöver, säger Johan Mast, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i 

Sverige. 

Genom bland annat ett spel på Facebook - ”Kriget i Skandinavien”- kan man testa om man 

själv skulle överleva ett krig utan neutrala och opartiska läkare. Förutom spelet ingår 

pressträffar och ett seminarium i kampanjen. På biografer i Sverige visas även en reklamfilm 

med kirurgiska instrument som bildar ett vapen. Läkare Utan Gränser startar också ett upprop 

som ska användas i organisationens påverkansarbete gentemot skandinaviska beslutsfattare, 

som en påminnelse om att humanitär hjälp inte är något vapen. 

Läkare Utan Gränsers film- och föredragsfestival, 4 – 7 oktober, inleds med ett föredrag om 

problemet med sammanblandning av militära och humanitära insatser med Läkare Utan 

Gränsers generalsekreterare Johan Mast och ordförande Kristina Bolme Kühn. Därefter visas 

dokumentären ”L’Aventure MSF” som skildrar de ökade svårigheterna för humanitära 

hjälporganisationer att verka i konfliktområden. (Läkare Utan Gränser 2010) 
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Bilaga 2 

För att vidare beskriva materialet har jag tagit screenshots som jag beskurit något. 

 

Figur 1. Sekvens från spelets inledning. 

Figur 2. Sekvens efter att spelaren bombats. 
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Figur 3. Sekvens där spelaren gör sitt första val genom att klicka på något av alternativen. 
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Bilaga 3 

Livets Lotteri är en webb-baserad kampanj vars grundidé är att man får födas på nytt genom 

att dra en lott i ett statistiskt korrekt "livslotteri". Var skulle du hamna om du föddes på nytt 

och hur skulle ditt liv se ut? Det är frågor som kampanjen både ställer och svarar på. 

 

Enligt statistiken har du bara 0,08 procents chans att födas i Sverige och du hamnar sannolikt i 

ett land med fler problem än där du vuxit upp. Livets Lotteri vill visa på hur olika situationen 

är för barn i världens alla länder. Likaså hur viktigt det är att tänka långsiktigt när man 

kämpar för att skapa bestående förbättringar för barn världen över. En insats idag skapar 

resultat imorgon, och det finns inga snabba genvägar. 

 

Utforska ditt nya land 

– Vi vill ge människor en inblick i hur olika förutsättningar man har som barn beroende på var 

man föds. Livets Lotteri visar på risker och problem som barn möter under sin uppväxt i 

världens länder och hur Rädda Barnen arbetar för att stödja barn i utsatta situationer. För att 

ge en nyanserad bild av alla länder kan du utforska dem genom Flickr, Youtube, Google Maps 

och Wikipedia, säger Louise Gauffin, marknads- och Insamlingschef på Rädda Barnen. 

 

Kopplad till Facebook 

Det är första gången som Rädda Barnen gör en webb-baserad kampanj som dessutom är tätt 

sammankopplad till Facebook och ambitionen är att öka kunskapen och engagemanget bland 

den lite yngre målgruppen. 

– Genom att själv ”bli” barnet, som man vanligtvis bara läser om och ser på bild hoppas vi att 

kampanjen ska skapa en ny emotionell känsla och identifikation samt generera ett större 

engagemang samtidigt som vi sprider kunskap om vilka frågor Rädda Barnen arbetar med, 

säger Emmeli Österdahl, art director Lowe Brindfors. 

 

Kända svenskar deltar 

 

Den tryckta reklam som ska stötta och driva trafik till kampanjen går i sin enkelhet ut på att 

använda sig av namnen på välkända svenskar som man sammankopplar med tydliga attribut 

och låta dem dra en lott i Livets Lotteri. Det är för att väcka tanken på vilka de hade varit och 

vilket slags liv de levt om de fötts någon annanstans. 

Ex. ”Förra veckan föddes Sofi Fahrman i Afghanistan. Risken är stor att hon tvingas växa upp 

i ett flyktingläger. Föds på nytt i livetslotteri.se”. 

De kända namn som används i kampanjen har ingen speciell koppling till Rädda Barnens som 

ambassadörer eller liknande, utan representerar människor som dragit en lott i Livets Lotteri. 

Kampanjen går utomhus, som print i dagspress och som banners. 

 

Vinn resa till det nya landet  

Var skulle du födas om du fick en ny chans? Testa på www.livetslotteri.se och om du 

engagerar dig i att få stöd för ditt nya alter ego så har du möjlighet att få följa med Rädda 

Barnen på en unik fältresa till ditt nya hemland. (Rädda Barnen 2010) 

http://www.livetslotteri.se/
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Bilaga 4 

För att vidare beskriva materialet har jag tagit några screenshots. 

 

Figur 4.Tombolan och möjlighet för inloggning 

 

 

Figur 5. En livslott med möjlighet att interagera med olika knappar 
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Figur 6. Möjlighet att interagera med vänner på Facebook och se vart andra har fötts. 

 

 
 


