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Inledning 
 

Medievåldsdebatten. Vad säger ordet oss? Är det möjligtvis något som bara existerade på 80-

talet då Motorsågsmassakern fick dåtidens barn att välja att ha lampan tänd vid sängdags?
1 
 

Finns det överhuvudtaget något som fortfarande kallas för medievåldsdebatt eller dog denna 

samtidigt som VHS-spelaren fasades ur vardagsrummet och blev ersatt av dvd-spelaren? 

Videovåldsdebatten må ha ebbat ut någon gång under 90-talet men har inte försvunnit utan 

har under de senaste 30 åren bytt skepnad både en och två gånger.
2
 Under 90-talet skiftades 

fokus mot våldsamma barnprogram och från början på 2000-talet har den mest handlat om 

våld i data- och tv-spel. Det dessa debatter har haft gemensamt, förutom att de alla tar upp 

problemet med våld i medier, är att våldet sägs vara extra skadligt för barn. Därför är det 

intressant att göra en analys av tre olika retoriska situationer för att studera argumentationen i 

dessa. 

 

Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att studera vilka argumentationsformer som har använts i tre olika 

mediavåldsdebatter. Undersökningen görs för att se vad som kännetecknar 

argumentationstekniker i tre olika retoriska situationer där medievåld debatteras. Genom 

analysen studerar jag om det finns trender i vilka argument som används i 

medievåldsdebatten. Detta för att se om och hur de debatterande artefakterna skiljer sig åt. 

Material 

 

Avgränsningen i materialet om mediavåldsdebatten utgår från hur delar av 

medievåldsdebatten såg ut under 80-, 90- och 00-talen. Jag har valt dessa perioder då 

medievåldsdebatterna skiljer sig distinkt i det materialet som dessa behandlar. Jag har valt att 

inrikta mig enbart på hur den svenska mediavåldsdebatten ser ut under dessa perioder för att 

materialet inte ska bli överväldigande. De debatter som jag har valt att undersöka inriktar sig 

alla på om medievåld är skadligt för barn och ungdomar eller inte. Varför jag väljer att studera 

                                                           
1
 Motorsågsmassakern (1975) var en av de filmer som fick stor uppmärksamhet i debattprogrammet Studio S 

1980. 
2
 År 1996 lanserades DVD och detta system kom successivt att ersätta VHS som innan var standard för 

filmvisning i hemmet. 
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ett sådant material är för att påverkansforsking kring medier och våld ofta behandlar just 

denna grupp. Jag väljer ut två retoriska artefakter från varje årtionde som rör den 

medievåldsdebatt som var aktuell under de perioder jag studerar. Sammanlagt berör min 

analys sex artefakter. Jag gör två analyser av varje artefakt och delar upp varje artefakt i A1 

och A2, B1 och B2 osv. Detta för att det ska bli lättare att skilja artefakterna åt. De olika 

artefakterna skiljer sig då jag har valt ut de jag anser vara mest relevanta för den tiden jag 

undersökt. Tre av artefakterna består av debattartiklar i olika tidningar. Den första analysen är 

av Studio S.
 3

 Studio S var ett debattprogram i SvT som verkar vara haft stort inflytande på 

videovåldsdebatten under 1980-talet. Två av artefakterna består av intervjuer i tidningar som 

jag anser argumenterar på ett sådant sätt att de kan likställas med de artefakter som är 

debatterande. Det kommer att framgå i analysen vilka artefakter som är vad. 

Den första tidsperioden jag undersöker är perioden under december 1980 då Studio S 

sändes och en nyhetsartikel publicerades som svar på kritiken som riktas mot videovåld i 

programmet.
 
Den första artefakten jag studerar är Studio S som är ett debattprogram och 

sändes mellan 1975–1984 i Sveriges Television (SvT).
 
Programmet leddes av Göran Torsten 

Elwin. Konceptet på programmet är att experter och en publik diskuterar olika problem. 

Programmet som jag analyserar tar upp våldsamma filmer på VHS och debatten kretsar 

framförallt kring vilka tvångsåtgärder man kan införa så att barn inte blir drabbade av detta 

våld då barn anses vara extra känsliga. Den andra artefakten jag analyserar är nyhetsartikeln 

”De ser våldsfilm på skoltid” och är skriven av Björn Anders Olson.
4
 Artikeln publicerades i 

Dagens Nyheter (som är en av de stora svenska morgontidningarna) fyra dagar efter att Studio 

S sändes. I artikeln riktar skoleleverna som intervjuas kritik mot den bild som har målats upp i 

bl.a. Studio S. I artikeln så avfärdar de intervjuade att ett förbud skulle vara den enda vägen 

till att få bukt med videovåldet.  

Den andra tidsperioden jag analyserar är den som utspelar sig under oktober 1994 då 

en 5-årig flicka bragdes om livet utanför Trondheim i Norge. Detta kom senare i svensk 

media att refereras till som Silje-fallet efter flickan som misshandlats till döds av två 

jämnåriga kamrater. Konsekvenserna av detta blev att Tv3 i Sverige slutade sända Power 

Rangers under en period då programmet ansågs vara för våldsamt. Jag analyserar artiklar som 

argumenterar för och mot att våldsamma barnprogram är skadliga för barn. Båda dessa 

artiklar behandlar Power Rangers då det blev direkt kopplat till den tragiska händelsen med 

                                                           
3
 Studio S, ”Studio S om videovåld”, Sveriges television, 2/12 1980, SvT Play,  

http://svtplay.se/v/1520449/studio_s_om_videovald, 2011-12-05. 
4
 Björn Anders Olson, ”De ser våldsfilm på skoltid”, Dagens Nyheter 1980:12:06. 

http://svtplay.se/v/1520449/studio_s_om_videovald
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Silje. Den tredje artefakten är debattartikeln ”Stoppa våldet bland barnen!” som är publicerad 

i Expressen som är en av Sveriges två stora kvällstidningar.
 5

 Artikeln är skriven av Olle 

Wästberg som var chefredaktör på Expressen 1994. Den fjärde artefakten jag analyserar är en 

nyhetsartikel och är skriven av Mikael Novak och heter ”Forskaren Jonas Wall om ’Power 

Rangers’: Barnen blir inte våldsbenägna”.
6
 Artikeln är publicerad i Hallandsposten som är en 

dagstidning med utgivning i Hallandsområdet. Tidningen kan tyckas relativt liten jämfört med 

de andra tidningar jag hämtar artiklar från men jag anser att Jonas Wall som intervjuas i 

artikeln ger ett intressant perspektiv på medievåldsdebatten under perioden efter Silje-fallet. 

Denna artikel argumenterar för att de våldsamma tv-programmen inte har den negativa 

inverkan på barn som påstås i debatten om Silje-fallet och våldsamma barnprogram. 

Den tredje tidsperioden jag behandlar är den som ligger oss närmast i tiden då den tar 

plats 2010. Debatten kretsar kring data- och tv-spel. Detta medium liknar de föregående då 

det är audiovisuellt men vad som har förändrats är att det finns med ett interaktivt element. I 

denna analys studerar jag två artiklar som är skrivna av experter inom olika områden. Den 

femte artefakten är en debattartikel är skriven av Predrag Petrovic, Andreas Olsson, Henrik 

Larsson & Martin Ingvar som alla forskar inom hjärna/beteende vid Karolinska institutet. 

Artikeln har rubriken ”Dataspelsvåld minskar ungas förmåga till empati” och argumenterar 

för hur barn och unga tar skada av att spela dator- och tv-spel.
7
 Artikeln är publicerad i 

Dagens Nyheter. Den sjätte artefakten som jag analyserar är också en debattartikel och 

publicerad som en replik på ”Dataspelsvåld minskar ungas förmåga till empati” i Dagens 

Nyheter. Artikeln har rubriken ”Dold kulturkritik i debatten om spelvåld” och är skriven Jonas 

Linderoth, Staffan Björk, Jonas Ivarsson, Annika Wearn som alla har forskat inom antingen 

spel-, lärande- och systemvetenskap samt Orvar Säfström som är kulturskribent på Dagens 

Nyheter.
8
  

                                                           
5
 Olle Wästberg, ”Stoppa våldet bland barnen!”, Expressen 1994-11-02. 

6
 Mikael Novak, ”Forskaren Jonas Wall om ’Power Rangers’: Barnen blir inte våldsbenägna”, Hallandsposten 

1994-11-04. 
7
 Predrag Petrovic et al., ”Dataspelsvåld minskar ungas förmåga till empati”, Dagens Nyheter 2010-12-18. 

8
 Jonas Linderoth et al., ”Dold kulturkritik i debatten om spelvåld”, Dagens Nyheter 2010-12-21. 
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Teori och Metod 

 

Teori 

 

Jag använder i analyserna Perelmans argumentationsteori. Detta tillvägagångssätt väljer jag då 

det är ett effektivt sätt att kategorisera argument i argumentationsformer. Perelman kallar 

dessa för loci.
9
 Perelmans loci har fyra huvudkategorier och dessa är Kvasilogiska argument, 

Argument som baseras på verklighetens struktur, Argument som strukturerar verkligheten 

samt Dissociation av begrepp.
10

 Nedan förklaras de huvudkategorierna jag studerar i analysen.  

Kvasilogiska argument: Dessa argument förstås bäst i sammanhang där matematik och 

logik figurerar då de till skillnad från formella bevis förutsätter att det finns ett gillande av 

informella bevis. Det informella beviset består helt i en uppfattning om något eller någon som 

man sedan drar slutsatser efter. De kvasilogiska argumenten består av motsägelse, 

inkompatibilitet, identitet osv. Oftast lyckas inte Kvasilogiska argument själva övertyga utan 

behöver ta hjälp av argument som baseras på verklighetens struktur.
11

 Ett exempel på detta är 

Transivitetsargumentet som är en underkategori till kvasilogiska argument. I 

Transivitetsargumentet så hävdar man att om A är relaterat med B och B med C så borde 

också A vara relaterat med C. För att visa att A leder till B och B leder till C så kanske man 

måste använda sig av ett successionsförbindelseargument som är att argument baserat på 

verklighetens struktur. 

Argument som baseras på verklighetens struktur: Denna argumentation baseras på 

sammankopplingar mellan element som vi uppfattar som verkliga. De är verkliga ur det 

hänseendet att man inte ifrågasätter deras existens. Ett exempel på ett sådant argument är 

Dubbla hierarkier. I denna argumentation utgår man ifrån att om t.ex. någon strävar efter 

världsfred och någon annan strävar efter att tjäna pengar så kommer vi att anse att världsfred 

är ett bättre syfte än att tjäna pengar och därmed ge det högre status. Argumentet går här ut på 

att de medel som används för att uppnå världsfred också har en högre status än de som 

                                                           
9
 Chaïm Perelman, ”Retorikens Imperium”, övers. Mats Rosengren, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings 

Bokförlag Symposion, 2004, s. 51. 
10

 Perelman 2004, s. 81 – 160. 
11

 Perelman 2004, s. 81-105. 
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används för att tjäna pengar. De vanligaste argumenten som baseras på verklighetens struktur 

är successionsförbindelser och koexistensförbindelser.
12

  

Argument som strukturerar verkligheten: Man utgår här från ett erkänt fall och 

generaliserar det till att gälla liknande fall genom att införa prejudikat, en modell eller en 

generell regel som ska göra det lättare att behandla liknande situationer eller data. De 

argument som används är exempel, illustrationer osv.
13

 

Dissociation av begrepp: En argumentationsteknik som är vanlig inom filosofiskt 

tänkande men mindre vanlig inom den klassiska retoriken. Argumentationstekniken används 

då de begrepp som finns inte anses vara tillräckliga för att förklara motsägelser i vad vi 

uppfattar. Man kan använda denna argumentation för att skilja mellan det skenbara och 

verkligheten. Perelman ger ett exempel på detta med en åra som ligger i vatten. När man 

studerar åran ser den ut att vara böjd men vid beröring så känns åran rak. Därför är det viktigt 

att skilja vad som är sken och vad som är verklighet då det inte går att acceptera att åran är 

både rak och böjd samtidigt. 
14

 

De underkategorier till kvasilogiska argument, argument som baseras på verklighetens 

struktur och argument som strukturerar verkligheten kommer att förklaras när de figurerar i 

analyserna. 

 

Metod 

 

De metoder jag använder i arbetet är en metod baserad på Perelmans argumentationsteori och 

en ofullständig version av Toulmins argumentationsmodell. 

En metod baserad på Perelmans argumentationsteori 

 

Då Perelmans teori är bra för att identifiera vilka loci man kan hitta i argumentationerna men 

inte är någon metod kommer jag att anpassa den till att fungera med Toulmins 

argumentationsteori. Jag kommer att utgå från Warrants (förklaras under Toulmins 

argumentationsmodell) för att se om styrkan i argumentationen ligger hos kvasilogiska 

argument, argument som baseras på verklighetens struktur, argument som strukturerar 

                                                           
12

 Perelman 2004, s. 107 – 128. 
13

 Perelman 2004, s. 129 – 136. 
14

 Perelman 2004, s. 149-160.. 
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verkligheten eller dissociation av begrepp. Genom att göra detta kan jag använda denna metod 

för att analysera argumentationen i artefakterna som jag har valt. 

Toulmins argumentationsmodell 

 

Jag använder mig av en argumentationsanalys där jag analyserar de olika debattartiklarna 

utifrån Stephen Toulmins argumentationsteori.
15

 Eftersom det finns skilda översättningar av 

de begreppsliga verktygen Toulmin använder sig av kommer jag att utgå ifrån de engelska 

begreppen för att undvika förvirring kring översättningar och missförstånd. Toulmin använder 

sig av olika delar för att vi lättare ska kunna få ett helhetsperspektiv över en argumentation. 

Dessa består i Data, Warrant, Qualifier, Claim, Backing och Rebuttal.
16

 Jag väljer att inte 

göra en fullständig argumentationsanalys utan fokuserar enbart på Data, Warrant och Claim. 

Detta gör jag då det enbart är Warrant som jag analyserar med hjälp av Perelman. Jag tittar på 

Warrants för att det är det argumentet som är bärande när man med hjälp av Data ska hävda 

Claim.
17

 Genom att analysera Warrant kan jag enkelt med hjälp av Perelmans teori analysera 

om argumenten är Kvasilogiska, Baserat på verklighetens struktur eller Strukturerar 

verkligheten vilket ger mig en bra inblick i olika argumentationstyper i retoriska artefakter 

som rör videovåldsdebatten. Nedan kan vi se den version av Toulmins argumentationsmodell 

som jag använder i analyserna. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Stephen Toulmin, “The Uses of Argument”, Cambridge:  Cambridge University Press, 2003, s. 7-8. 
16

 Toulmin 2003, s. 87 – 105. 
17

 Toulmin 2003, s. 89 – 93. 

Data 

 

Claim 

 

Warrant 
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Längst till vänster på bilden ser vi Data. Data betyder här den informationen resonemanget 

lutar sig mot. Längst till höger så står Claim vilket är det påstående eller slutsats som 

argumenteras för. Mellan Data och Claim finns Warrant. Dessa är påståenden eller 

underargument som stödjer Claim. För att förtydliga så ger jag ett exempel. Data: Kalle har 

solglasögon. Warrant: Solglasögon fungerar bra för att skydda ögon från soljus. Claim: Kalle 

använder troligtvis solglasögon för att skydda dem från solljus. 

Tidigare forskning 

 

Jag studerar rapporten Från videovåld via www till World of Warcraft som är utgiven av 

Statens Mediaråd 2011 för att få en bredare uppfattning om den svenska medievåldsdebatten 

under tidsperioderna kring vilka jag hämtar analysmaterialet från.
 18

 Rapporten förklarar 

videovåldsdebattens utveckling från början av 1980 fram till 2011. Rapporten behandlar hur 

olika människor som arbetat i organisationen uppfattat videovåldsdebatten och tankar om 

arbetet de utfört.  

Övrig litteratur som jag använder är Ulrisch Becks Risksamhället: på väg mot en 

annan modernitet.
19

 Denna bok är bra som kompletterande teori för att granska hot och risker 

då det är detta som är centralt i de artefakter jag studerar. Jag studerar också Margareta 

Rönnbergs TV är bra för barn för att ha ytterligare en ingångsvinkel till medievåld då det är 

det centrala ämnet i boken.
20

  

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Ann Katrin Agebäck et al., Från videovåld via www till World of Warcraft, Växjö: Davidsons tryckeri, 2011.  
En förklaring av vad Statens medieråd är och gör, Om myndigheten - Statens medieråd, 
http://www.statensmedierad.se/Om-Statens-medierad/ ,2011-12-07. 
 
 
19

 Ulrich Beck, ”Risksamhället: på väg mot en annan modernitet”, Göteborg: Diadalos, 2000. 
20

 Margareta Rönnberg, “TV är bra för barn”, Ekerlid, Stockholm, 1997. 

http://www.statensmedierad.se/Om-Statens-medierad/
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Analys 
 

Analys av Videovåldsdebatten 1980 
 

Nedan analyserar jag först de två åsiktslinjer jag hittar i debattprogrammet Studio S där de 

röster som hörs förespråkar censur och förbud mot uthyrning av våldsamma filmer. Sedan 

analyserar jag nyhetsartikeln De ser våldsfilm på skoltid som kan ses som ett svar på Studio S. 

 

Studio S 

 

Den första mediavåldsdebatten jag analyserar skedde den 2:a december 1980 i Studio S som 

sändes i SvT. Mediavåldet som diskuteras är kopplat till frågan om varför det inte finns någon 

kontroll på vilka filmer som finns för uthyrning på VHS-band. Under tidsperioden finns det 

förhandsgranskning för filmer som visas på biografer men inte för filmer på VHS-band. Detta 

gör att de filmer som Statens biografbyrå har censurerat för biografvisningar inte är 

censurerade på VHS. Under denna tid finns inte heller någon lagstadgad åldersgräns för 

uthyrning av videokassetterna utan det är tänkt att videouthyrningskedjorna ska ha ett 

självreglerande system för det hela.
21

 I programmet är det många som är upprörda över att det 

inte finns någon lag som säger att man inte får hyra ut film till minderåriga. Många av 

företagen sägs ha som policy att våldsamma filmer inte ska hyras ut till barn under 15 år. I 

debatten så är de flesta skeptiska till att detta verkligen uppfylls då många barn verkar ha sett 

de våldsamma filmer de behandlar i programmet. I Från videovåld via www till World of 

Warcraft så beskrivs vad som förändrades när det blev vanligt med VHS-band. 

 

Videofilmerna är dessutom små och lätta till formatet, och kan spridas från hand till hand, till skillnad 

från de äldre medierna. De kan även med lätthet kopieras. Filmer med innehåll som aldrig tidigare visats i 

Sverige blir nu möjliga att se för den som har tillgång till en videobandspelare. Och inledningsvis finns ett 

stort utbud av ytterst våldsamma filmer tillgängliga i videoformatet VHS som blir branschstandard.
 22

 

 

Något som är speciellt med Studio S är att det i debattprogrammet inte figurerar förespråkare 

både för och mot förbud av videovåld utan bara förespråkare från förbudsidan.  

                                                           
21

 Agebäck et al. 2011, s. 6 – 8. 
22

 Agebäck et al. 2011, s. 6. 
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Trots att det i Studio S finns en samlad opinion för att videovåldet är skadligt för de 

unga och att det borde regleras på något sätt så finns det skillnader i vilka åtgärder som anses 

vara lämpliga för att reglera att barn kommer i kontakt med videovåld. Dessa kan delas upp i 

två huvudgrupperingar. Den första grupperingen menar att man med hjälp av en 

grundlagsändring ska se till att stoppa spridningen av våldsamt material. Denna sida verkar 

helt vilja förbjuda de våldsamma filmsekvenser som finns i filmerna för att skydda unga från 

videovåldet. Den andra grupperingen vill införa restriktioner mot att hyra ut filmer till barn 

som är yngre än 15 år. Genom att göra detta slipper man ändra grundlagen och kan istället 

hänvisa till en lag i brottsbalken.
23

 Denna lag som finns för att förhindra förledande av 

ungdom skulle också kunna användas för att stoppa spridningen av videovåld till barn. Data 

är likadan mellan de två men med det finns skillnader i de Warrants som förekommer. Claim 

kommer därför inte att vara samma i de två olika resonemangen trots att de båda grundar sig i 

samma faktapåståenden, nämligen ”Videovåld är skadligt för barn”.  Denna grundar sig i en 

backing som består i att två elever (en pojke och en flicka) som går i femte klass själva säger 

hur dåligt de mår över att se videovåld. Ett tydligt exempel är när flickan säger att hon måste 

sova med lampan tänd efter att ha sett några av filmerna hos en kompis.
24

 

Analys A1 

Claim i A1 lyder ”En grundlagsändring behövs”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 SFS 1962:700. Brottsbalken 16:12 §. Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
24

 Studio S 1980 

Data 

Videovåld är skadligt för 

barn 

 

Warrant 

Endast en grundlagsändring 

kan hindra barn från att se 

videovåld 

 

Claim 

En grundlagsändring 

behövs 
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Här är det ”Endast en grundlagsändring kan hindra barn från att se videovåld” som är 

Warrant.  Detta argument finner jag när Jan-Erik Wikström (C) som var utbildningsminister 

pratar om hur en grundlagsändring skulle göra det möjligt att förhindra spridning av 

videovåld. Många av de som befinner sig i publiken yttrar sig också om att grundlagen måste 

förändras för att få bukt med videovåldet. Warrant är här en successionsförbindelse. 

 Successionsförbindelser ingår i argument som baseras på verklighetens struktur. Ett 

sådant argument går ut på att man försöker finna en orsak då man ser kausala kopplingar 

mellan olika fenomen. Perelman ger ett exempel när en död kropp hittas. Först försöker man 

se till att skaffa sig information hur personen ifråga har avlidit. När detta har fastställts och det 

verkar som att ett mord har skett så går man vidare och undersöker vem som kan ha begått 

dådet. Det rör sig helt enkelt att man försöker hitta en orsak till något. Orsak och verkan är 

centralt för en successionsförbindelse.
25

  

Då detta argument använder sig som synes av ett resonemang om orsak-verkan: 

grundlagsändringen leder till att barnen inte kan se videovåld. Därmed kan argumentet 

klassificeras som en successionsförbindelse 

Analys A2 

Claim är ”§ 16:12 bör tillämpas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Perelman 2004 s. 107 – 114. 

Data 

Videovåld är skadligt för 

barn 

 

Warrant 

Då § 16:12 har varit 

effektiv i liknade fall så bör 

den kunna appliceras på 

videovåld 

Claim 

§ 16:12 bör tillämpas 
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I Analys A2 så är Warrant ”Då § 16:12 har varit effektiv i liknade fall så bör den kunna 

appliceras på videovåld”. Göran Torsten Elwin som är programledare i Studio S och docent i 

straffrätt vid Uppsala universitet presenterar denna lösning för att komma till bukt med 

videovåldet. Warrant skiljer sig i A1 från A2 då det anspelar på hur man tidigare har använts 

sig av en viss lag. Denna anspelning på hur man borde göra utifrån tidigare situationer kallas 

för prejudikat.  

Denna typ av argumentation hittar vi i den kvasilogiska argumentationen i form av 

Reprocitetsargument. Perelman beskriver Reprocitetsargumentet som argumentation för hur 

två situationer bör behandlas lika då de termer som de är förknippade med är korrelata. Detta 

innebär att man bör tillta en åtgärd i ett visst fall om det går att påvisa att ett tidigare fall är 

liknande och en viss åtgärd där har tillämpats. Det handlar ofta att man anser att det finns 

vissa prejudikat där ett tidigare fall är så likt det nuvarande att konsekvenserna av det nya 

fallet bör bli de samma.
26

 

 Då detta argument använder sig som synes av ett resonemang om prejudikat: § 16:12 

har visat sig vara effektiv i liknande fall så bör den appliceras på videovåld. Därmed kan 

argumentet klassificeras som ett reprocitetsargument. 

 

De ser våldsfilm på skoltid 

Den 6:e december 1980 publicerade Dagens Nyheter en nyhetsartikel där de uppfattningar 

som lades fram i Studio S kritiserades. Trots att artikeln därmed egentligen inte utgör en 

sedvanlig debattartikel kan den vara intressant att analysera i detta sammanhang. Artikeln tar 

sin utgångspunkt i ett skolprojekt där niondeklassare får se våldsamma filmer och reflektera 

över våldsinslagen. Denna artikel är intressant i det avseende att de som intervjuas tydligt är 

mot att man lagstiftar om censur av videovåld.  

 

Analys B1 

I Analys B1 så är Data ” Elever undervisas om skadligt videovåld” och Claim 

”Videovåldsundervisning ger positiva resultat”. Warrant är ” Elever som undervisas om 

videovåld tar avstånd från det”. Warrant grundar jag på ett stycke i artiklen: 
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 Perelman 2004, s. 93 – 96. 
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- Vidrigt, äckligt var omdömet alla var överens om. 

- Skall man inte förbjuda sådana filmer? 

- Nej, säger alla och menar att man måste lära sig att inte vilja se på sådana filmer.
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta argument använder sig som synes av ett resonemang om orsak-verkan: genom att elever 

får ta del av undervisning om videovåld kommer att ta avstånd från det. Därmed kan 

argumentet klassificeras som en successionsförbindelse. 

 

Analys B2 

I analys B2 så är Data ” Politiker vill införa censur av videovåld” och Claim ” Censur av 

videovåld behövs inte”. Warrant är ”Det finns ett bättre sätt att bekämpa videovåld än att 

censurera det”. Warrant grundas sig på ett stycke i artikeln: 

 

Meningen är att eleverna skall lära sig analysera våldet och hjältedyrkan i filmerna, jämföra filmerna 

sinsemellan och med samhället utanför. 

- Våldet är en kunskapsfråga, inte ens censurfråga, säger Kjell Herman Johansen som leder projektet. Och 

han får medhåll av eleverna. 

 

                                                           
27

 Följande analyser baseras på ” De ser våldsfilm på skoltid”. Samtliga citat är hämtade därifrån om ej annat 
anges. 

Data 

Elever undervisas om 

skadligt videovåld 

 

Warrant 

Elever som undervisas om 

videovåld tar avstånd från 

det 

 

Claim 

Videovåldsundervisning ger 

positiva resultat 
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 Då detta argument använder sig som synes av ett resonemang om orsak-verkan: ett 

bättre sätt att bekämpa videovåld leder till att censur onödig. Därmed kan argumentet 

klassificeras som en successionsförbindelse. 

 

Analys av debatten som handlar om våldsamma barnprogram 1994 

 

Efter den 15 oktober 1994 då en ung flicka dog i Norge så blossade en debatt om våld i 

barnprogram upp. Jag har valt att titta på två debattartiklar som har olika uppfattningar i om 

våld i tv är skadligt för barn. I Från videovåld via www till World of Warcraft så omnämns 

hur fokus har skiftat i debatten till att mer handla om hur barn påverkas: 

 

Debatten förändras även genom att handla mer om vad som är olämpligt för barn än vad som är i lagens 

mening olagligt. Kontaktytan mellan unga tittare och medievåld har ökat genom att de nya 

distributionsformerna är tillgängliga i hemmet och inte främst på biograf, dvs. i det offentliga rummet.
28

 

 

Detta innebär att också att debatten som uppstår mer kommer att behandla det moraliska 

ställningstagande hos tv-kanaler som distribuerar våldsamma barnprogram än om detta är 

olagligt eller ej. 

                                                           
28

 Agebäck et al. 2011, s. 24. 

Data 

Politiker vill införa censur 

av videovåld 

 

Warrant 

Det finns ett bättre sätt att 

bekämpa videovåld än att 

censurera det 

Claim 

Censur av videovåld 

behövs inte 
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Stoppa våldet bland barnen! 

C1 och C2 är två analyser av debattartikeln som publicerades i Expressen som Stoppa våldet 

bland barnen!  Artikelförfattaren är Olle Wästberg som vid tidpunkten är chefredaktör för 

Expressen. Argumentationen i artikeln grundar sig på att våldet i barnprogram faktiskt är 

skadligt för barn.  

I denna artikel så anser jag att den viktigaste Data för argumentationen är ”Våld i tv är 

skadligt för barn”.  

 

Analys C1 

I C1 så är Claim ”Allmänheten bör ta ansvar”. Warrant  är ”Barn kan skyddas från skadligt 

våld om allmänheten tar ansvar” . Detta bygger på ett citat från artikelförfattaren Olle 

Wästberg: ”Det handlar om att vi alla – föräldrar, dagispersonal, lärare och kompisar – måste 

ta ansvar.”
 29
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 Följande analyser baseras på ” Stoppa våldet bland barnen!”. Samtliga citat är hämtade därifrån om ej annat 
anges. 
 

Data 

Våld i tv är skadligt för barn 

 

 

Warrant 

Barn kan skyddas från 

skadligt våld om 

allmänheten tar ansvar 

 

Claim 

Allmänheten bör ta ansvar 
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Då detta argument använder sig som synes av ett resonemang om orsak-verkan: Om 

allmänheten tar ansvar kan barn skyddas från skadligt våld. Därmed kan argumentet 

klassificeras som en successionsförbindelse. 

Analys C2 

I analys C2 är Warrant ”Power Rangers är ett tv-program som är våldsamt”.  Detta stödjer sig 

på att artikelförfattaren hänvisar till Power Rangers i artikeln: 

 

När TV3 inte tar tillbaka ”Power Rangers” i programtablån påstår de att TV-programmen inte påverkar 

barnen. 

 

Det är något som inte går ihop 

 

Naturligtvis förändrar våldsskildringar dem som tittar. Det allvarliga våldet är det vardagliga. Alla de 

film- och TV-scener där konflikter mellan människor blir lösta med våld. Som om det vore något 

självklart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Warrant är ett koexistensförbindelseargument vilket innebär att det är ett Argument som 

baseras på verklighetens struktur. 

 Koexistensförbindelser ingår i argument som baseras på verkligheten. Perelman menar 

att koexistensförbindelser syftar till att peka på sambandet mellan en person och hennes 

egenskaper och attribut. Detta kan användas till att påpeka att vi ska lita på en person eller att 

Data 

Våld i tv är skadligt för barn 

 

 

Warrant 

Power Rangers är ett tv-

program som är våldsamt 

Claim 

Power Rangers är skadligt 

för barn 

 



18 
 

vi inte ska lita på henne. Det kan också användas då man försöker hitta en avsikt bakom vissa 

handlingar när man ska förklara varför någon begår en viss handling. Detta kan naturligtvis 

också appliceras på grupperingar då man ger de ett ethos för att definiera dem som grupp.
30

  

 Detta argument använder sig som synes av ett resonemang om attribut: Power Rangers 

innehåller ett attribut om att vara våldsamt. Därmed kan argumentet klassificeras som ett 

koexistensförbindelse. 

 

Forskaren Jonas Wall om ”Power Rangers”: Barnen blir inte våldsbenägna 

 

D1 och D2 är två analyser av den andra artikeln som går under namnet Forskaren Jonas Wall 

om ”Power Rangers”: Barnen blir inte våldsbenägna. Artikelförfattaren Mikael Novak som 

är journalist på Hallandsposten intervjuar Jonas Wall som är medieforskare och arbetar på 

Statens biografbyrå. Wall hävdar att det faktiskt inte finns några bevis för att våld i 

barnprogram skulle ge några negativa effekter på barn. Denna artikel publicerades två dagar 

efter nyhetsartikeln i Expressen. Jonas Wall argumenterar i artikeln för att barn drar nytta av 

och lär sig av tv och kan använda sig av sina tv-erfarenheter i uppbyggandet av sin världsbild.  

 

Analys D1 

I analys D1 så är Data ”Medier skyller på norsk flickas död på våldsamma barnprogram” och 

Claim ” Det är förmodligen något annat än våldsamma barnprogram som ledde till flickans 

död”. ”Man söker enkla lösningar när man skyller på våldsamma barnprogram” är Warrant. 

Detta bygger på ett stycke ur artikeln: ”- Vi söker enkla samband, enkla lösningar, säger Jonas 

Wall.” 
31
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 Perelman 2004, s. 115 – 124. 
31

 Följande analyser baseras på ” Forskaren Jonas Wall om ”Power Rangers”: Barnen blir inte våldsbenägna”. 
Samtliga citat är hämtade därifrån om ej annat anges. 
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Detta argument tycks använda sig av ett Dissociation av begrepp-argument.   

 En argumentationsteknik som är vanlig inom filosofiskt tänkande men mindre vanlig 

inom den klassiska retoriken. Argumentationstekniken används då de begrepp som finns inte 

anses vara tillräckliga för att förklara motsägelser i vad vi uppfattar. Man kan använda denna 

argumentation för att skilja mellan det skenbara och verkligheten. Perelman ger ett exempel 

på detta med en åra som ligger i vatten. När man studerar åran ser den ut att vara böjd men vid 

beröring så känns åran rak. Därför är det viktigt att skilja vad som är sken och vad som är 

verklighet då det inte går att acceptera att åran är både rak och böjd samtidigt. 

 Detta argument använder sig som synes av ett resonemang om dissociation av begrepp: 

I argumentet så är det underförstått att det finns andra riktiga lösningar. Dissociationen som 

används består i en vilja att separera den enkla lösningen från de riktiga lösningarna och 

därigenom visa att en enkel lösning egentligen inte är någon lösning alls. Därmed kan 

argumentet klassificeras som en dissociation av begrepp. 

Data 

Medier skyller på norsk 

flickas död på våldsamma 

barnprogram 

 

Warrant 

Att skylla på våldsamma 

barnprogram är att söka en 

enkel lösning 

Claim 

Media bör undersöka 

alternativa lösningar 
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Analys D2 

I D2 så är Data ” Kritiken är moralisk panik” och Claim ” Vi kan avfärda kritiken”.  Warrant 

är ”Samma sorts kritik har avfärdats tidigare fall där kiosklitteratur och grammofonmusik gett 

upphov till moralisk panik”. Grunden till detta hittar jag i: 

 

Wall kallar den senaste debatten kring TV3:s program ”Power Rangers” som ännu en ny moralisk panik. 

Denna panik har dykt upp då och då under hela 1900-talet. 

Först var det kiosklitteraturen med Nick Carter och på 1920-1930 talet handlade det om film och 

grammofonmusiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då detta argument använder sig som synes av ett resonemang om prejudikat: då 

grammofonmusik och kiosklitteratur tidigare har gett upphov till samma sorts kritik som 

senare har avfärdats så kan man också avfärda denna kritik. Därmed kan argumentet 

klassificeras som ett Reprocitetsargument. 

Data 

Kritiken är moralisk panik 

 

 

Warrant 

Samma sorts kritik har 

avfärdats tidigare fall där 

kiosklitteratur och 

grammofonmusik gett 

upphov till moralisk panik 

Claim 

Vi kan avfärda kritiken 
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Analys av debatten som handlar om tv-spels påverkan på unga individer 

2010 

 

Under hela 00-talet har dator- och tv-spel varit ett ämne som har debatterats. Fokus för 

debatten har legat i de våldsamma inslag som förekommer i många av spelen. Ofta har fokus 

också legat på hur unga individer påverkas när de inte bara ser våldsamma handlingar utföras 

utan också har möjlighet att utföra dessa våldsbejakande handlingar i spelen. I Från videovåld 

via www till World of Warcraft beskrivs hur förändringen från tidigare debatter: 

 

Från en mediekonsumtion med en tydlig avsändare och mottagare, som främst sker tillsammans med 

andra i biograf eller i familjens vardagsrum, har situationen radikalt förändrats. Både datorspel och 

internet används främst i det egna rummet och i synbar enskildhet. Båda medierna är interaktiva, dvs. 

användaren konsumerar inte bara ett färdigproducerat innehåll utan kan också påverka handlingen och 

vara medproducent till både innehåll och kommunikation.
32

  

 

Detta innebär att debatten skiftar till att handla om vad barn gör när de är ensamma. Detta 

innebär också att föräldrar som tidigare har kunnat använda regler för vad barnen får ta del av 

i vardagsrummet nu förlorar kontrollen över vad barnen tar del av. Detta på grund av en 

förflyttning till det privata rummet men också en begränsning i kunskap kring dator- och tv-

spel från många föräldrars håll. 

Dataspel minskar ungas förmåga till empati 

Denna debatterande artikel är skriven 2010 av en rad forskare vid Karolinska institutet. 

Artikeln använder sig av en stor forskningstudie som grund försöka påvisa att dator- och tv-

spel skadar barn och ungdomar. 

Analys E1 

I analys E1 så är Warrant ”Sänkt empatiförmåga ger ökat aggressivitet”. Detta bygger på ett 

stycke ur artikeln: 
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 Agebäck et al. 2011, s. 77. 
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Tidigare sammanställningar om dataspelsvåld har gett en något oklar bild av huruvida datavåld skapar 

ökad aggressivitet. Medan flera analyser visat att det finns ett klart samband mellan dataspelsvåld och 

aggressivt beteende har ett par dragit slutsatsen att det inte finns tillräckliga data för en sådan konklusion. 

Felaktigt har dessa använts för att påstå att dataspelsvåld inte föder aggressivitet.
33

 

 

Data är i artikeln ” Tv-spel sänker empatiförmågan hos ungdomar” och Claim är” Tv-spel gör  

ungdomar mer aggressiva”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då detta argument använder sig som synes av ett resonemang om orsak-verkan: Genom att 

empatiförmågan sänks så resulterar det i ökat aggressivitet. Därmed kan argumentet 

klassificeras som en successionsförbindelse. 

 

Analys E2 
I analys E2 så är Data ”Tv-spel uppmuntrar unga till att begå våldsbrott” och Claim ”Tv-spel förstör 

samhället”.  Warrant är ”Att uppmuntra till att begå våldsbrott förstör samhället”. Denna 

argumentation hittar jag i detta stycke i artikeln: 

                                                           
33

 Följande analyser baseras på ” Forskaren Jonas Wall om ”Dataspel minskar ungas förmåga till empati”. 
Samtliga citat är hämtade därifrån om ej annat anges. 
  

Data 

Tv-spel sänker 

empatiförmågan hos 

ungdomar 

 

Warrant 

Sänkt empatiförmåga ger 

ökat aggressivitet 

Rangers är ett 

våldsamt 

barnprogram och 

Claim 

Tv-spel gör ungdomar mer 

aggressiva 
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Vi vill också understryka vår oro utifrån ett neurobiologiskt perspektiv att exponering för grovt datavåld 

under barn- och ungdomsår kan påverka utvecklingen av hjärnan – och därmed samhället – ytterst 

negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då detta argument använder sig som synes av ett resonemang om orsak-verkan: Genom att 

uppmuntra till våldsbrott så blir samhället förstört. Därmed kan argumentet klassificeras som 

en successionsförbindelse. 

 

Dold kulturkritik i debatten om spelvåld 

Denna artikel fungerar som ett direkt svar på Dataspel minskar ungas förmåga till empati och 

bemöter också kritiken som riktas mot tv-spel. 

Analys F1 

I analys F1 så är Claim ”Kritiken som riktas mot tv-spel bör förkastas” och Data är ” Den 

kritik som forskare riktar mot tv-spel bygger på en stor studie”.  Warrant är 

”Forskningsstudien har ratats av andra forskare då den har metodologiska problem”. Detta 

bygger på stycket: 

 

Data 

Tv-spel uppmuntrar unga 

till att begå våldsbrott 

 

Warrant 

Att uppmuntra till att begå 

våldsbrott förstör 

samhället  

Claim 

Tv-spel förstör samhället 
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Christopher Ferguson, forskare som själv genomfört meta-studier om effekten av våldsamma datorspel 

menar i en kommentar (Ferguson & Kilburn, 2010) att den studie som Pedrag Petrovic och hans kolleger 

använder har en rad metodologiska problem vilka gör att effekterna överdrivs. [----]Predrag Petrovic och 

hans kolleger har naturligtvis all rätt att ha vilka hypoteser de vill och utgå från vilka kunskapsteoretiska 

perspektiv de önskar, men det hör då till god forskningssed att betona att ens påståenden är just hypoteser 

och att dessa bygger på teoretiska utgångspunkter som ifrågasatts och motsagts av annan forskning. I 

stället för en ärlig problematisering får läsaren bilden av män i vita rockar som med säkerhet vet hur 

världen är beskaffad.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta argument använder sig som synes av ett resonemang om dissociation av begrepp: 

Dissociationen som används består i en vilja att separera forskning som har metodologiska 

problem från de riktig forskning och därigenom visa att forskning som har metodologiska 

problem inte är riktig forskning. Därmed kan argumentet klassificeras som en dissociation av 

begrepp. 

Analys F2 

I F2 är Data ”Forskarna skiljer ut tv-spel från andra medier i sin kritik” och Claim 

”Forskarnas kritik av tv-spel är ovetenskaplig”. Warrant är ” Att skilja ett medium från ett 

annat är ovetenskapligt”. Detta bygger på: 

Debattartikeln ger en bild av datorspelandet som en växande samhällsfara. En bild som är problematisk 

eftersom den saknar det stöd i forskningen som Petrovic och hans kolleger vill ge sken av. Bakom den 
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 Följande analyser baseras på ”Dold kulturkritik i debatten om spelvåld”. Samtliga citat är hämtade därifrån 
om ej annat anges. 

Data 

Den kritik som forskare 

riktar mot tv-spel bygger 

på en stor studie 

 

Warrant 

Forskningsstudien har 

ratats av andra forskare då 

den har metodologiska 

problem  

Claim 

Kritiken som riktas mot tv-

spel bör förkastas 

 



25 
 

vetenskapliga debatten döljs i stället en kulturkritik som skiljer ut spelmediet. Denna kulturkritik är inte 

bara högst subjektiv och ovetenskaplig. Den är också direkt kränkande mot de miljontals människor som 

konsumerar tv- och datorspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta argument använder sig som synes av ett resonemang om dissociation av begrepp: 

Dissociationen som används består i en vilja att separera forskning som använder sig av 

ovetenskapliga metoder från riktig forskning som använder sig av vetenskapliga metoder. 

Därmed kan argumentet klassificeras som en dissociation av begrepp. 

 

Sammanfattning av analys 
 

I analysen så är den största argumentationskategorin argument som baseras på verklighetens 

struktur och dessa finner jag i sju av analyserna. Sex av dessa argument är 

successionsförbindelser där argumentationen består av orsak och verkan. Ett argument består 

av en koexistensförbindelse där argumentet består i de attribut eller egenskaper man kan knyta 

till en person eller sak. 

Kvasilogiska argument finner jag i två analyser. Inom denna kategori finns det två 

reprocitetsargument där argumentet är att två situationer ska behandlas lika då de är 

förknippade med samma termer. 

Data 

Forskarna skiljer ut tv-spel 

från andra medier i sin 

kritik 

 

Warrant 

Att skilja ett medium från 

ett annat är ovetenskapligt 

barnprogram och 

ger upphov till 

Claim 

Forskarnas kritik av tv-spel 

är ovetenskaplig 
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I tre av analyserna så finns ett Dissociation av begrepps-argument. Ett sådant argument 

används för att skilja mellan vad något ger sken av att vara och vad någonting egentligen är. 

I analyserna har jag inte funnit något argument som strukturerar verkligheten. 
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Diskussion 

 

I de analyser jag har gjort så är successionsförbindelsen den argumentationsformen som 

figurerar mest. I hälften av de analyser jag har utfört har jag funnit successionsförbindelser. 

Varför det är så stor majoritet successionsförbindelser som används i artefakterna anser jag 

tyder på att det i debatterna finns en stor vilja att visa på konsekvenser av visst handlande. I 

boken Tv är bra för barn skriver Margareta Rönnberg om hur Power Rangers som var ett 

populärt barnprogram under 90-talet pekades ut som ett stort problem då man ansåg att barn 

blev inspirerade av det våld som förekommer.
 
De argument som hon granskar är i stor grad 

successionsförbindelser. Ett av påståenden kring Power Rangers är t.ex. att Power Rangers 

skiljer sig från ett vanligt barnprogram som i genomsnitt innehåller 25 våldshandlingar i 

timmen genom att ha hela 211.
 35

  Genom att peka på hur Power Rangers skiljer sig från andra 

barnprogram så visar man varför programmet är skadligt för de unga tittarna. Om argumentet 

stämmer eller inte är helt klart en tolkningsfråga men detta är ett tydligt exempel hur 

successionsförbindelser är förekommande i hög grad även utanför de analyser som jag utfört.  

Successionsförbindelserna verkar också med utgångspunkt från analyserna förekomma 

i större grad i de artefakter som argumenterar för reglering av medievåld. Fyra av de sex 

successionsförbindelserna förekommer i dessa artefakter. Dessa analyser är A1 (Studio S), C1 

(Stoppa våldet bland barnen!), E1 och E2 (Dataspel minskar ungas förmåga till empati). Att 

det ser ut på det viset anser jag bero på att det lättaste sättet att beskriva varför en reglering 

bör genomföras är att med en successionsförbindelse visa på vad som händer om inte 

regleringen genomförs. I Ulrich Becks Risksamhället: på väg mot en annan modernitet så tar 

författaren upp hur ett risktänkande uppstår när ny teknik börjar tillämpas på sätt den inte var 

tänkt till från början. Risktänkandet uppstår då man ofta uppfattar en ny teknik som potentiellt 

skadlig.
36

 Detta skulle kunna förklara varför successionsförbindelser verkar förekomma så 

pass frekvent i de artefakter som är för en reglering av medievåldet. De 

successionsförbindelser jag finner i de artefakter som är mot reglering av medievåld 

förekommer enbart i artefakten De ser våldsfilm på skoltid (B1 och B2). Detta skulle 

möjligtvis kunna bero på att artefakten berör ett alternativt sätt att begränsa medievåldets 

skadeeffekt än att censurera det. Då artefakten argumenterar för att man istället för att 
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cesurera videovåld bör undervisa om det kan det vara viktigt att påvisa effekterna av 

undervisingen. Detta kan förmodligen lättast göras genom att med successionsförbindelser 

visa på ett orsak-verkanförhållande. 

I övrigt så kan man i analysen inte se att någon argumentationsform förekommer lika 

frekvent som successionsförbindelsen. Reprocitetsargumentet figurerar i två av analyserna. 

Analyserna är A2 (Studio S) och D2 (Forskaren Jonas Wall om ”Power Ranger”: Barnen blir 

inte våldsbenägna). Med dessa argument vill man knyta två händelser eller ting till varandra 

genom termer de är förknippade med. Varför reprocitetsargumentet finns i A2 som är en av 

artefakterna från 1980 kan bero på att det är viktigt i debatten att knyta an ett för många nytt 

och ogripbart fenomen med ett annat som är lättare att relatera till. Varför detta inte görs i 

något av de andra analysobjekten kan antingen bero på att detta inte behövts i dessa debatter 

på samma sätt. I analys D2 används detta argument för att knyta an till tidigare mediedebatter 

där mediet först har kritiserats men sedan kommit att bli accepterat. Varför detta argument 

figurerar inom linjen för restriktion av medievåld under 1980 men mot restriktion 1994 kan 

beror förmodligen på helt olika orsaker. I debatten under 1980 tycks det vara viktigt att knyta 

an till samtiden och en lag som är högst aktuell. Under 1994 så är målet att se tillbaka på 

historien och dra lärdom om av de misstag som tidigare har begåtts för att inte upprepa dessa. 

Och för att göra detta har reprocitetsargumentet använts. 

Även Dissociation av begrepp förekommer i tre av analyserna. Analyserna är D1 

(Forskaren Jonas Wall om ”Power Ranger”: Barnen blir inte våldsbenägna), F1 och F2 

(Dold kulturkritik i debatten om spelvåld). Dissociation av begrepp används då man vill skilja 

något skenbart från något verkligt. Då dissociation av begrepp sägs används mer inom 

filosofiskt tänkande än retorik så finner jag det förvånande att finna detta argument i två av 

artefakterna. Värt att notera är att båda dessa artefakter är mot reglering av medievåld. I D1 

används argumentet för att påvisa hur medier istället för att söka riktiga lösningar söker enkla 

lösningar. I F1 och F2 används argumentet för att skilja dåligt utförd forskning från riktig 

forskning. Båda dessa argument används för att dissociera tidigare artefakters argument från 

riktiga argument. Det är dock svårt att påvisa om detta är representativt bland artefakter som 

är mot restriktion av medievåld eller om detta beror på den urvalsprocessen jag utfört när jag 

sökt material till analysen. 

I analysen finns det ett koexistensförbindelserargument. Denna förekommer i C2 

(Stoppa våldet bland barnen!). Ett koexistensförbindelseargument används då man vill knyta 

en specifik egenskap eller attribut till en person, institution osv. I C2 så knyts attributet våld 

till Power Rangers. Artefakten som analysen bygger på är för reglering av medievåld. Genom 
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att använda sig att ett koexistensargument kan man lättare påvisa faror specifika medium 

medför. Varför ett sådant argument används i den medievåldsdebatt som utspelar sig 1994 

tror jag beror på att under denna period pekades specifika barnprogram ut som extra skadliga 

för barn. Ett av de programmen som var mest debatterat var Power Rangers i och med att 

många ansåg att det fanns en koppling bl.a. till Silje-fallet. De artefakter jag studerar från 

1980 och 2010 riktar snarare in sig på videovåld/dator och tv-spelsvåld som helhet. I Stoppa 

våldet bland barnen! är det istället enskilda medium som kritiseras. 

 Genom att granska hur de tre olika medievåldsdebatterna skiljer sig kan jag dessutom 

finna att de största trenderna verkar finnas i debatten från 1980 och 2010. I debatten från 1980 

är tre av fyra argument successionsförbindelser. I 2010 års debatt finner jag i artefakten som 

är för reglering av tv- och dator-spelsvåld två successionsförbindelser. I artefakten som är mot 

reglering av tv- och dator-spelsvåld finner jag två dissociering av begrepp. Detta är 

naturligtvis ett så pass begränsat materiel vilket gör det svårt att generalisera till 

medievåldsdebatterna i helhet. Men det kan lika gärna vara en indikator på att det faktiskt 

förekommer trender i medievåldsdebatterna. 
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Slutsats 
 

I uppsatsen har jag studerat de argumentationsformer som förekommit under tre olika 

medievåldsdebatter. Dessa debatter har utspelat sig 1980, 1994 och 2010. Jag har valt ut två 

artefakter från varje medievåldsdebatt, en som debatterar för reglering av medievåld och en 

som debatterar mot reglering av medievåld. Sammanlagt har jag använt mig av sex artefakter. 

 För att analysera artefakterna har jag använt en ofullständig variant av Toulmins 

argumentationsmodell. Med hjälp av den har jag valt ut Data, Warrant och Claim från 

artefakterna. Jag har sedan med hjälp av en metod baserad på Perelmans argumentationsteori 

analyserat Warrant för att se vilken argumentationsform artefakterna använder sig av. Jag har 

gjort två analyser av varje artefakt vilket resulterat i tolv stycken analyser. 

 Tidigare forskning består av Från videovåld via www till World of Warcraft som 

utgiven av Statens Mediaråd, Ulrisch Becks Risksamhället: på väg mot en annan modernitet 

och Margareta Rönnbergs TV är bra för barn. 

 I analysen har jag funnit att hälften av argumentationerna är successionsförbindelser. I 

analyserna har jag även funnit två reprocitetsargument, tre dissociation av begreppsargument 

samt ett koexistensförbindelseargument.  

 De stora trenderna jag har funnit i analyserna är att successionsförbindelser figurerar i 

dominerar analyserobjekten från 1980 samt Dataspel minskar ungas förmåga till empati från 

2010. Dessutom så innehåller båda analyserna av Dold kulturkritik i debatten om spelvåld 

dissociation av begreppsargument. Om detta är representativt för debatten som helhet eller 

bara för de artefakter jag har studerat är dock svårt att säga. 
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