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Sammanfattning 

Datorspel har på senare tid blivit en extremt stor underhållningsmarknad, där särskilda spel kan 

har miljontals spelare och tittare. Vanligtvis när människor konsumerar underhållning släpps det 

kritiska tänket och istället för att ifrågasätta så “njuter” man, vilket i sin tur gör åskådaren mer 

mottaglig. Med en fjärdedel av alla ungdomar i USA som konsumerar lika mycket e-sport som 

traditionell sport är en stor del av publiken i ung ålder. DICE är en svensk spelutvecklare som 

skapat stora succéer under de senaste åren och e-sports framgång blandat med det politiska läget 

som förekommer i världen just nu gjorde denna undersökning intressant. Vi ville undersöka hur 

ideologierna kapitalism respektive socialism uttrycks i DICE’s spel Mirror’s Edge Catalyst, samt om 

det finns något som tyder på ett försök till övertalning i spelet.  

För att få ett lämpligt resultat av spelet valde vi att utföra en semiotisk analys enligt Roland 

Barthes av spelet där vi tolkade och analyserade dialoger, tecken och narrativa element. Vi valde 

ut flertalet scener, uppdrag och tecken under spelet gångs som med hjälp av våra denotationer 

och konnotationer gav oss möjlighet att bryta ner händelserna och analysera dessa korrekt. Att vi 

författare har samma kulturella bakgrund som spelutvecklarna från DICE ger oss en större chans 

att tolka händelser och förstå koderna. 

Resultatet var inte fullständigt som förväntat. Då vi gick in med en förkunskap om 

konglomeratet och Faith som huvudperson så hade vi tankar kring att kapitalism skulle uttryckas 

negativt och socialism uttryckas positivt. Resultatet visade att kapitalism uttrycks negativt. Men 

socialism uttrycks varken positivt eller negativt, då förekommandet av scener med tydliga 

socialistiska uttryck inte finns i spelet. Diskussionen av resultatet blev därav fängslande, då 

resultatet visar med hjälp av teori att det möjligtvis sker ett försök till övertalning men att vi har 

som egen teori att övertalningen inte har någon påverkan. Övertalningen når aldrig en nivå som 

påverkar spelaren att engagera sig aktivt inom politik eller rösta annorlunda i ett val.  

NYCKELORD 

Ideologi, Game Studies, Semiotisk analys, Mirror’s Edge Catalyst, Kapitalism, Socialsm 

 



 
 

 

 

Abstract 

Videogames have in recent times become an extremely large entertainment business, where 

specific games can have millions of players and spectators. Usually when people are consuming 

entertainment, our critical thinking is ignored and we’re just enjoying the show, which leaves us 

more susceptible. With a fourth of all adolescents in USA consuming as much e-sports as 

traditional sport, a major part of the spectators is of young age. DICE is a Swedish game-

development studio who has created major successes in their line of business. This combined 

with the political setting that exists in the world at the moment is what made this analysis 

interesting. We wanted to analyze how the ideologies capitalism and socialism is expressed in 

DICE’s game Mirror’s Edge Catalyst, and if there is something that indicates an attempt of 

persuasion. 

To get a suitable result of the game we chose to do a semiotic analysis created by Roland 

Barthes, where we interpret and analyzed dialogues, signs and narrative elements. We selected a 

few scenes, missions and signs along the game that with the help of our denotations and 

connotations gave us the opportunity to break down the events and analyze it. The fact that we, 

the authors have the same cultural background as the developers from DICE, gives us a slightly 

better chance to interpret the events and understand the codes. 

The study´s result was unexpected. As we started this essay with a prior knowledge about the 

conglomerate and Faith as the protagonist, we had some thoughts that capitalism would be 

expressed negatively and socialism positively. The result shows us that capitalism is in fact 

expressed negatively, while socialism doesn’t have distinct expressions. The result shows a 

possible attempt at persuasion, however our theory is that the persuasion has no effect. The 

persuasion never reaches a level which influence the player to become political active or change 

their original election vote.  
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Förord 

Denna uppsats har skrivits av två författare, Jonas Bandh & Rasmus Padovano. Vi har båda varit 

lika involverade i samtliga kapitel i uppsatsen. Vi har genom intressanta diskussioner och 

möjligheten att använda varandra som bollplank kommit fram till ett givande resultat.  
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1.0 Introduktion 

Datorspelsindustrin, är en relativt ny industri i jämförelse med annan media och har på en kort 

tid växt enormt i antalet användare. Nästan en fjärdedel av alla ungdomar i USA konsumerar lika 

mycket e-sport som traditionell sport (Ukie, 2016). E-sport, också känt som elektronisk sport, är 

ett samlingsnamn för flera olika datorspel som har professionella spelare med löner men som 

även kan spelas på en hobbynivå. Exempel på de största e-sporterna är Dota 2, League of 

Legends och Starcraft 2 där prispengar på turneringar har varit så mycket som $20,770,640 

(Dota2, 2016). Dator och TV-spelindustrin är en av de mest växande industrierna och omsätter 

mer pengar än filmbranschen, musikbranschen och bokbranschen tillsammans (SelectUSA, 

2017). Eftersom det är en sådan enorm mängd människor som sysselsätter sig med detta 

medium finns det möjlighet att nå ut till denna folkmassan. Sedan denna kultur har uppstått och 

tagit en betydande plats i mediesamhället är det många som undrar hur dessa spel påverkar oss, 

då den nya formen har starka inslag av interaktion som inte existerat innan (Flanagan, 2009).  

Dessutom så har just spel öppnat en ny dörr för makt och övertalningsförmåga samtidigt som 

datorspel inte bara kan ändra avsedda mål inom spelet utan kan även ändra världssyner (Bogost, 

2007).  

Företagen som utvecklar spelen med en gigantisk användarbas, är lokaliserade runt om i världen. 

Länderna där utvecklarna är placerade i har väldigt olika maktstrukturer. Resultatet av denna 

spridning blir att utvecklarna och företagen som skapar spelen har olika politiska erfarenheter 

och åsikter. Eftersom att skapare, designers eller ingenjörer blir mer medvetna om att deras egna 

‘values’ är implementerade i det de skapar (Flanagan, Howe, Nissenbaum, 2005) blir den 

kulturella bakgrunden av utvecklarna relevant. Därför är teorin om att det implementeras 

värderingar i spel ett bidrag till att denna studien blir intressant.  

Mirror’s Edge Catalyst utspelar sig i vad som först kan betraktas som en utopisk stad, men som 

senare visar sig vara motsatsen, dystopisk. Alltså ett tänkt idelsamhället kontra en dyster 

samhällsvision. Staden är styrd totalitärt av ett konglomerat av företag med strikta regler för 

medborgarna beträffande arbete och yttrandefrihet. Författarna av denna studie uppfattade detta 

som ett uttryck för kapitalism, där protagonisten i spelet är medlem i en rebellorganisation där 

gemenskap är nyckeln till deras frihet. Vi urskilde dessa element som opponerande uttryck för 

kapitalism respektive socialism som framställs i extremt skilda former.  



 
 

Detta var syftet med denna uppsats, där studien som genomfördes skulle hitta uttryck för 

kapitalism och socialism i spelet Mirror's Edge Catalyst genom en semiotisk innehållsanalys.  

1.1 Syfte & frågeställning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur olika ideologier uttrycks i datorspelet Mirror's Edge 

Catalyst. Det finns redan en undersökning av Mirror’s Edge med inriktning på narrativitet och 

ämnet genus (Ciccoricco, 2012). Detta ämne var av intresse i starten av denna studie, men då vi 

såg att det redan fanns en undersökning så gjorde vi valet att analysera spelet från en annan 

vinkel.  I denna studie har vi valt att specificera oss på kapitalism respektive socialism, då dessa 

ofta sätts i motsats till varandra. Den förstnämnda förespråkar privat ägande av företag och 

makt, medan den senare förespråkar makt till kollektivet och samhället i stort. Denna studie 

gjordes för att se hur spelutvecklaren har valt att framställa ideologierna. Och om de uttrycks på 

olika sätt, antingen positivt eller negativt samt för att se om det görs ett försök till övertalning av 

spelaren. När vi gjorde en semiotisk analys och bröt ner flera olika element under spelets gång, så 

kunde vi med hjälp av att tolka tecken och text få svar på hur spelet speglar och framställer dessa 

ideologier. För att undersöka spelet på lämpligt sätt och för att möjliggöra vår analys så har vi 

valt att formulera vår frågeställning på följande sätt: 

Hur uttrycks ideologierna kapitalism respektive socialism i spelet Mirror's Edge Catalyst? 

Finns det något som talar för att spelet gör ett försök till övertalning, i så fall vad? 

1.2 Bakgrund 

Datorspel är en hybrid då det både är spel och medium. Vanligtvis delas det upp i tre olika delar, 

det interaktiva, som handlar om interaktiviteten mellan spelaren och spelet. Den andra delen är 

det narrativa, vilket är hur spelets regler och uppbyggnad ser ut. Det handlar om att karaktären 

måste klara särskilda uppdrag för att ta sig vidare i spelets story. Den sista delen är Ludologi som 

är vetenskapen av spel. Precis som Psykologi är läran av människans tankar, känslor och 

beteende är Ludologi läran om spel. Ludologi möjliggör forskning om spel på ett modernt och 

passande sätt, istället för att analysera spel med hjälp av begrepp som finns i till exempel en 

filmanalys (Murray, 2005). Vissa begrepp i uppsatsen är inte översatta till svenska då vi ansåg att 

en svensk översättning blev felaktig betydelse och inte var rättvist mot orginalbegreppet. 

Esben Aarseth skriver i sin artikel Computer Game Studies, Year One (2001) att det nutida fältet new 



 
 

media som Aarseth refererar till som “pseudo-field” vill placera datorspel som ett objekt inom 

fältet new media. Det största problemet med denna idé är faktumet att datorspel precis som 

nämnt tidigare inte är ett medium, utan en kombination av flera olika. (Aarseth, 2001). 

Janet Murray (2005) skriver att forskningen om spel är en analys där man undersöker spelens 

unika formalism och jämför särskilda spel för deras egenskaper. Fokus i en sådan undersökning 

skall ligga på reglerna för spelet och inte tillfälliga mimetiska element (Murray, 2005). Exemplet 

som Murray använder är spelet Tetris. Enligt den formella vinkeln kan Tetris enbart förstås som 

ett mönster av regler, räkning och handlingar av spelaren. Mönster betyder ingenting bortom sig 

själv, och varje spel kan förstås som om de var jämnt abstrakta. Murray refererar till Eskelinen 

(2001) och menar att det enda legitima sättet att se på spel är genom fokus på dess abstrakta 

formalism (Murray, 2005). Game essentialists vill privilegiera formalistisk närmande av spel och 

är därför villiga att avfärda många framträdande aspekter av upplevelse av spelen, som känslan 

kring immersion, uppgörelsen av våldsamma händelser och spelets målsättning (Murray, 2005). 

För att bli en forskare inom denna skola så måste man enligt Murray (2005) ha det som kallas “a 

mind of winter” och förklarar det som möjligheten att se på narrativa, känslomässiga och 

semiotiskt laddade föremål och endast se de abstrakta spelfunktionerna de bidrar med.  

1.2.1 Mirror' s Edge Catalyst 

Mirror's Edge Catalyst är ett actionäventyrs-plattformsspel som är utvecklat av DICE och utgivet 

av Electronic Arts. Det är en omstart och uppföljare till spelet Mirror's Edge (DICE, 2008). Spelet 

finns att spela på plattformarna Microsoft Windows, Playstation 4 och Xbox One. Det är ett 

första persons spel, vilket betyder att spelaren har ett grafiskt renderat perspektiv ur 

huvudkaraktärens synpunkt. Spelaren har kontroll över karaktären vid namn Faith Connors när 

hon framskrider och gör uppdrag i en dystopisk stad som heter Glass. Detta är huvudstaden i 

nationen Cascadia, ett land som styrs av ett konglomerat bestående utav 13 korporationer. Den 

korporationen med mest makt är Kruger Holding som har monopol på rättsväsendet i staden 

genom Kruger Security eller K-Sec. De flesta av medborgarna, även kallade “Employs” arbetar 

för korporationer och är uppkopplade till “the Grid” som även är kallat GridLink, ett socialt 

nätverk som möjliggör övervakning i realtid. Det finns även de som vägrar att vara uppkopplade 

till “the Grid”, så kallade “Runners” som lever ovanpå hustak och tjänar pengar genom att 

leverera hemliga leveranser. Runners utövar parkour för att ta sig fram, då det är det effektivaste 

sättet att navigera på hustak utan att K-Sec kan fånga dem.  



 
 

Faiths familj dog under kravaller mot de styrande korporationerna, hennes föräldrar blev skjutna 

och hennes syster kvävdes till synes av en gas granat. Faith arbetade efter tragedin för 

maffiabossen Dogen i utbyte mot en tavla som hennes mamma hade målat. Faiths uppdrag var 

att hämta en vaccin prototyp genom att stjäla det från en av hennes kollegor. Men efter 

upptäckten om att hennes kollega Celeste skulle använda prototypen för att bota hennes syster så 

överlämnar Faith sig själv till K-Sec. Efter frigivningen blir Faith påmind av Dogen att hon 

fortfarande står i skuld, och försöker återbetala honom. Hon träffar en Runner vid namn Icarus 

som visar henne till Noah, ledaren av en organisation av Runners som hon sluter upp med och 

börjar jobba med. 

För att ta sig vidare i spelets story så behöver man klara av olika uppdrag, uppdragen kan variera 

men är viktiga för att förstå kontexten av spelets storyline. Första uppdraget som ges är att bli fri 

ifrån K-Secs övervakning. Uppdrag i spelet utdelas oftast av Noah, som är chef över Runners. 

Han ger spelaren till exempel ett paket att lämna eller att hämta på särskild plats. Men det kan 

även vara uppdrag i form av att hjälpa sina gamla vänner med olika uppgifter. Förutom 

huvuduppdrag som följer storyn och är primära så finns det även sidouppdrag där man har 

möjligheten att inte enbart följa spelets linjära berättelse. Mirror’s Edge Catalyst är öppen värld, 

vilket betyder att om lusten finns så kan man som spelare bara springa runt i staden och utöva 

sin parkour. Denna studie fokuserade enbart på huvuduppdragen och spenderade inte någon tid 

i vår undersökning på sidouppdrag. 

Företag styr samhället genom att ha monopol på olika områden. Kruger holding är som nämnt 

innan det mäktigaste företaget i konglomeratet och har genom sitt bolag Kruger Security 

monopol på stadens rättsväsende. Everdyne ser till att nationen Cascadia får sin energi från olika 

källor och Silvine Systems skapar all mjuk- och hårdvara till elektroniska enheter. Det är några 

olika organisationer som har monopol inom sitt eget område och är relevant bakgrundshistoria 

för vår studie. 

1.2.2 Socialism 

Socialism är ett ekonomiskt system som till skillnad från till exempel kapitalism utgår från 

människors lika värde, både när det kommer till pengar men även makt. Socialism strävar efter 

att skapa ett samhälle där alla har samma möjlighet att lyckas utan att stöta på hinder baserat på 

bristande jämlikhet och menar på att det finns två olika läger i kapitalism, det ena där människor 

ärver rikedom och makt samt har alla förutsättningar för att lyckas. Det andra lägret är dem som 



 
 

inte ärver någonting som i sin tur har väldigt svårt att lyckas (Newman, 2005). Enligt Newman 

(2005) är ett annat viktigt kännetecken för socialism en tro på att kunna skapa ett jämställt 

system baserat på solidaritet och samarbete. Efter nazism och stalinism så har många tidigare 

socialistiska förespråkare härdats av våldsam motgång. Men socialister har alltid förkastat synen 

på att individuella intressen och tävling mellan människor är den enda motiveringen till 

människors beteende. De ser det här snarare som en produkt av ett särskilt samhälle istället för 

ett oförstörbart faktum om människor (Newman, 2005). Socialister är övertygade om att det går 

att ändra världen genom att medvetet använda kollektiv makt och enligt Newman (2005) är det 

otänkbart för en Socialist att vara passiv i en kritisk situation. 

Detta är några av de viktigare punkterna inom socialism, men socialismen är mångfaldig och 

grenar ut många andra politiska system. Kommunism är en gren som kom till efter ryska 

revolutionen 1917 (Newman, 2005). Skillnaden är att socialism är grunden och relativt enkelt 

medan de andra ideologierna är mer komplexa och inte alltid delar samma värderingar (Newman, 

2005). Kommunism var individuellt beroende på lokala förhållanden och slogs ihop med rörelser 

för nationell självständighet. Det finns flera länder som har anammat en typ av socialism baserat 

på lokala förhållanden, där Egypten vände sig till en version av socialism som modern diktatur 

och nationalism som till viss del drevs av förekomsten av Israel och dominans i västvärlden 

(Newman, 2005).  

Socialismens ursprung har många möjliga grundare, en del menar att Plato grundade socialismen, 

medan andra förespråkar att grunden var en radikal rörelse under engelska inbördeskriget på 

1600-talet. Den moderna socialismen uppstod i Europa på tidigt 1800-talet, och den viktigaste 

anledningen var sociala och ekonomiska förändringar kopplat till urbaniseringen och 

industrialiseringen. Dessa förändringar försvagade ekonomin för människor på landsbygden och 

ledde till en uppdelning av normer och värderingar som de tidigare stött sig på (Newman, 2005). 

Denna tidens Liberaler välkomnade förändringen gällande kapitalistiska företag och den nya 

individualismen som personifikationen av frihet och framsteg. Från två viktiga aspekter avvek 

socialisternas synsätt från liberalernas. Den första var att istället för individualism, så la 

socialisterna vikt på gemenskap, samarbete och föreningar, en aspekt som troddes äventyras av 

den samtida utvecklingen. Den andra aspekten var att istället för att fira förkunnandet av 

framsteg som uppkom från kapitalistiska företag, så var socialisterna upptagna med den enorma 

olikheten som skapades av företagen. Bönder och hantverkare blev då vallade till överbefolkade 

städer och tvingade att arbeta som lågavlönade fabriksarbetare. London Co-operative Magazine 



 
 

skrev frågan ifall det var mer lönsamt att kapital ägdes av individer eller ägdes gemensamt. Dem 

som trodde på det senare blev då kallade “Socialister” (Newman, 2005). 

1.3.3 Kapitalism 

Kapitalism är ett ekonomiskt system som har framkommit gradvis de senaste 400 åren och kan 

idag sägas vara det system som utformar världens ekonomi (Swanson, 2012). Kapitalism har ett 

fåtal karakteriseringar som definierar vad kapitalism är. En mycket betydelsefull karakterisering är 

att det produceras varor och tjänster för att säljas på en marknad, inte för eget bruk. Exempelvis 

så odlas inte grönsaker i varje hushålls trädgård, utan de är köpta på en marknad eller butik, där 

grönsakerna är odlade på en plats som är vanligtvis okänd för konsumenten. För att se det från 

producentens perspektiv så har bönderna odlat mer grönsaker än vad de kan konsumera just för 

den anledningen att de kan sälja grönsakerna på en marknad för pengar. Med dessa pengar kan 

sedan bönderna köpa andra varor och tjänster på andra marknader. Målet att gå i vinst för att på 

så sätt skapa ett kretslopp som ska driva ekonomin är kapitalismens grund (Swanson, 2012). 

Pengar är inte bara startpunkten av kapitalism, utan även slutpunkten. Att öka originalkapitalet är 

målet för producenterna, de producerar för pengar, produkten är sekundär. Cykeln är 

självproducerande på så sätt att de kommer börja och sluta med pengar, men målet är en större 

summa. Familjehushåll är en form av organisation som har kvarstått även i de mest kapitalistiska 

samhällen, där det finns ofrånkomliga krav för att allt ska fungera. Matlagning, städning och 

barnomsorg är exempel på detta, där allting sköts inifrån utan lön och anställning sker inte 

baserad på deras bidrag till hushållet. Ändå har kapitalismen tillämpats i familjehushåll, där 

barnskötare, städerskor och kockar anställs för att sköta hushållsaktiviteter (Swanson, 2012). 

Kapitalism innebär privatisering av en majoritet av aktörerna i det ekonomiska systemet, dock så 

har regeringen en essentiell roll i det kapitalistiska systemet. Även om det är en vinstdrivande fri 

marknad som kapitalism innebär så är regler och lagar grundläggande. Ansvaret är på regeringen 

att skapa och genomdriva dessa regler, funktionen av rättssystemet är att konsumenter och 

producenterna följer kapitalismens regler (Fulcher, 2004). Men även med regeringens involvering 

så tas de ultimata beslutet inom företagen.  

Påverkan av kapitalism har nått även arbetarna, där den kapitalistiska produktionen har inverkan 

på arbetarnas arbets- och fritid. Eftersom detta ekonomiska system är baserad på vinst av kapital, 

är det rimligt att företagens största utgift ska inte bara vara så låg som möjligt, utan även så 

effektiv som möjligt. Löner av arbetarna och deras effektivitet är betydande del av ett 



 
 

kapitalistiskt system, när företagen vill att deras produktion aldrig ska stanna och kostnaden vara 

så minimal som möjligt är ett tydligt kapitalistiskt drag (Fulcher, 2004). 

1.3 Disposition 

Först i vår uppsats har vi introduktionen där vi berättar lite kort om bakgrunden till vår uppsats. 

Vi tar upp spelet Mirror’s Edge Catalyst för att skapa en förståelse om spelet. Vi redogör begrepp 

som används genomgående i uppsatsen och går in på de två ideologierna som är kopplade till 

frågeställningen, Socialism och Kapitalism. I samma del tar vi även upp syftet med studien och 

vår frågeställning. Vi fortsätter med kapitel två där vi går igenom tidigare forskning kring 

ideologier i spel och olika teorier som vi använder oss av i analysen senare. Kapitel tre förklarar 

vårt metodiska tillvägagångssätt, där vi motiverar våra val av metod. I nästkommande kapitel så 

redovisar vi de resultat vi har fått fram genom vår analys. Efter resultatet så analyserar vi och 

diskuterar det vi har fått fram i det föregående kapitlet samt presenterar en egen teori. 

Avslutningsvis förslår vi framtida forskning samt redogör implikationer för samhället.  

  



 
 

2.0 Teori & tidigare forskning 

I detta kapitel ska vi gå igenom teorier som är relevant till vår studie och som vi har användning 
av i senare kapitel i uppsatsen.  

2.1 Ideologi 

Inom politik finns det ett stort antal ideologier, men även i samhället i stort. En ideologi är en idé 

om hur ett samhälle ska fungera och se ut politiskt, sociologiskt, ekonomiskt och historiskt. Det 

finns väldigt många olika ideologier som baseras på olika tankar och idéer. Dessa kan skilja sig 

mycket åt när det kommer till synen på människor och hur våra institutioner ska fungera och se 

ut, exempelvis socialism, liberalism eller anarkism (Karlsson, 2011).  

Ideologi är starkt kopplat till det äldre begreppet “myt”. Roland Barthes skriver i sin antologi 

Mytologier (1957/2007) om hur dolda betydelser finns i de budskap som ungdomar och studenter 

under 60- och 70-talet tog del av, framförallt nyhetsfotografier och reklambilder. Barthes menar 

att myter inte nödvändigtvis är äldre historier utan snarare texter, händelser och tal som i sin tur 

genom underförstådda eller förutfattade betydelser som vi tar för givet, förklarar hur 

verkligheten ter sig (Østbye, Knapskog & Helland, 2004).  

Slavoj Zizek sammanfattar kort ideologi i tre fundamentala punkter (refererad till i Ekström & 

Larsson, 2010). En ideologi är sammanfattningen av flera idéer som manifesterar en tro om 

någonting, vare sig det är samhället eller, i längre koppling, en religiös uppfattning. Dessa tar sig 

en materiell form genom mer konkreta institutioner, såsom ett parti eller revolutionär rörelse, 

men även som en kyrka eller tempel. Avslutningsvis så produceras en ideologi i mötet och 

relationen mellan människor, genom deras interaktion på exempelvis arbetsplats eller privatliv 

genom konkreta ritualer och praktiker som uppehåller och tar sitt ursprung ur ideologin 

(Ekström & Larsson, 2010).   

Utöver själva manifestationen av en ideologi, och hur denna tar sig till uttryck, så handlar det 

även om makt, eller viljan att ha makt. Den dominerande ideologin, som exempelvis liberalism 

vill fortsätta att reproducera liberalismen för att få fler att ställa sig till eller fortsätta stå positivt 

till liberalismen. Samtidigt som de icke dominerande ideologierna i samhället arbetar för en 

omvändning av det dominerande tankesättet för att deras ideologi skall bli den dominanta i 

samhället (Ekström & Larsson, 2010).  



 
 

2.2 Hegemoniteori 

Antonio Gramsci var en italiensk marxist som hade en teori som kallades “hegemoniteorin”. 

Hegemoni kan översättas till dominans eller inflytande och kan förklaras som en skillnad i makt. 

I Gramsci’s teori handlar det om skillnaden mellan de sociala klasser som finns i samhället, där 

överklassen har mer makt än resterande samhällsklasser. Men Gramsci menar att överklassen 

bara har makt så länge de undre lagren i samhället “erkänner legitimiteten i samhällsordningen. 

Alltså de härskandes hegemoni.” (Gripsrud, 2006, s.83). Enda sättet att förändra 

maktförhållandena i samhället är att söka efter motstånd mot de sociala värderingar som denna 

hegemoni vilar på. 

Till skillnad från ren dominans inom ett samhälle är hegemoni en frivillig underkastelse, där 

underkastelsen inom dominans har grund i våldsutövning eller hot om våldsutövning. Hegemoni 

är grundat i den frivilliga underkastelsen som skedde i utbyte mot våldbeskydd, men har 

utvecklats till en underkastelse som utbyts i mån av tjänster. Genom att framhålla sin egen 

världsbild som den korrekta upprätthåller makthavarna sin position i samhället med ett folk som 

accepterar dessa värderingar som sunt förnuft (Nationalencyklopedin, 2017). 

2.3 Procedural rhetorics 

Procedural rhetorics är en teori från game studies forskaren Ian Bogost (2007), som tillämpas för 

att hitta värderingar i spel. Bogost förklarar att procedural rhetorics används i spel för att 

exponera hur politiska strukturer fungerar, misslyckas att fungera eller hur strukturen borde 

fungera. Spel som innehåller politiska ämnen försöker logiskt representera politiska system 

genom den procedur som Ian Bogost skriver om. Genom att spela och packa upp de värderingar 

som procedural rhetorics gör angående politiska situationer så är det möjligt att få ett objektivt 

perspektiv på vilka ideologier som driver dem.  

För att förklara hur detta tillämpas i en analys beskrivs en analys gjord i Bogost’s Procedural 

rhetorics (2007). Grand Theft Auto: San Andreas var ett kommersiellt lyckat spel, en av många 

spel som Bogost analyserar för att hitta antaganden. Karaktären som spelaren kontrollerar är en 

så kallad 90’s gangbanger, en karaktär som är tungt involverad i gängrelaterad kriminalitet. Detta 

är spelseriens första gång de tar ställning till ras- och ekonomisk politik. Spelet är vida känt för 

sin tidiga öppna design, där utrymmet för rörelse är stort och fritt (Bogost, 2007). Detta skapar 

fler möjligheter, dessa möjligheter är dock partiska och begränsade. Ett krav på att upprätthålla 



 
 

sin karaktärs uthållighet och styrka var att CJ, karaktärens namn, måste äta. Varje gång en äter 

kostar det resurser, som spelaren får genom att slutföra olika uppdrag. Om spelaren väljer att äta 

för mycket så ökar CJ’s vikt, som resulterar att karaktären blir långsam vilket inte är önskvärt. 

Denna regel för att fortsätta spela samt med faktumet att den enda födan tillgänglig är från 

snabbmatsrestauranger, öppnar för en politisk fråga. Bogost skriver att detta visar på faktumet 

att fetma och undernäring är ett stort problem i fattiga samhällen, där kopplingen kan göras med 

att snabbmat är lättillgängligt och billigt. Han skriver “Evidence suggests that citizens on fixed 

incomes like students and the working poor have easiest access to fast food, and as a result of 

this convenience they eat more of it.“ (Bogost, 2007, s.114). Han går vidare med att skriva om de 

övervikts problemen som finns i dessa samhällen, att snabbmat existerar i mer än en tredjedel av 

sjukhusen i USA och att det allting är kopplat till företag som endast har i intresse att gå i vinst.  

Med denna teorin så sägs alltså att makten ligger i strukturen och interaktiviteten som finns i 

spelen. När interaktiviteten är upplagd på ett sätt som begränsar vilka val spelaren får ta 

beroende på designen av strukturen som visas i exemplet ovan så kan spelaren bli övertygad och 

exponerad för ideologier på ett undermedvetet sätt. Denna teori var tillämplig i denna 

forskningen när ideologierna ska hittas. Efter att den semiotiska analysen var gjord tillämpades 

teorin procedural rhetorics för att få ett objektivt perspektiv om vilka ideologier som existerar i 

Mirror's Edge Catalyst. 

2.4 Uttryck i Critical play 

Mary Flanagan i Critical Play: Radical game design (2009) är inne på samma spår som Ian Bogost. 

Begreppet som hon har använt är i det här fallet Critical Play liknar Bogost begrepp Procedural 

Rhetorics, där de båda påpekar att det inte är det visuella som övertygar spelaren utan den 

begränsade strukturen i spelet. Flanagan (2009) skriver 

Critical Play is built on the premise that, as with other media, games carry beliefs within 

their representation systems and mechanics. Artists using games as a medium of 

expression, then, manipulate elements common to games—representation systems and 

styles, rules of progress, codes of conduct, context of reception, winning and losing 

paradigms, ways of interacting in a game—for they are the material properties of games, 

much like marble and chisel or pen and ink bring with them their own intended 

possibilities, limitations, and conventions. (s.4) 



 
 

Att övertyga någon innebär inte att designa den visuella “propagandan” utan att begränsa 

spelarens valmöjligheter eller ge en negativ effekt vid fel val. Det är reglerna i spelet som 

övertalar, vart en får gå och inte gå kan begränsa vad som spelaren ser och hör, att belöna eller 

straffa vissa gärningar, dessa är de designval skapare vill fokusera på vid utvecklingen av spelet 

för att maximera den makt som spel kan inneha.  

När en använder Critical Play som ett verktyg eller regelverk i en analys examineras en specifik 

fråga i ett specifikt fall. Flanagan skriver att med de karaktärsdragen som finns i critical play så är 

det möjligt att analysera olika teman i form av sociala, kulturella, personliga eller politiska 

värderingar som finns i designen. Detta uttalande låter relaterat till den semiotiska analys som 

beskrivs i metodkapitlet, men ska inte förknippas för att denna teori tillämpades efter att den 

semiotiska analysen är utförd. Att upptäcka dessa komplexa strukturer som innehåller 

värderingar är utmanande dock. För att hitta dessa värderingar skriver Flanagan, med hjälp av 

kritiskt tänkande, krävs en viss förmåga att analysera med kreativitet. 

Även om Flanagan är mer inne på hur spelets mekanik och system representerar skaparnas egna 

värderingar, så är den skarpt relaterad till Ian Bogost’s procedural rhetorics (2007). Skaparna 

använder spel som ett medium för uttryck, där det är samma funktioner och metoder som 

används för övertalning som i procedural rhetorics. I spel där interaktivitet, belöning och 

bestraffning är designat, kan man med hjälp av dessa teorier tolka hur makt verkar i spel. 

2.5 World of Warcraft är kapitalistisk träning 

David Golumbia skriver i sin artikel Games without play (2009) om hur datorspel mer liknar vår 

moderna, verkliga världsbild och struktur. Det spel han analyserar mest genomgående är World of 

Warcraft, där den moderna världsbilden är den västerländska. En jämförelse Golumbia gör med 

World of Warcraft (förkortat WoW) är gambling, något som oftast förekommer på casinon där 

någon sätter sina egna pengar på spel. WoW har en ekonomi som efterliknar den verkliga 

världens kapitalist sysselsättning, där spelare spenderar enorma mängder av tid på jakt efter guld 

och juveler som kan bli växlade för icke virtuella valutor via externa webbsidor och tjänster. 

Golumbia (2009, s.189) beskriver det “In other words, perhaps just as much as one can “play the 

game” in WoW, one can work.“ där han kopplar arbete med det kapitalistiska system som vi ser i 

den moderna västvärlden.  

Golumbia skriver att även om användarna tolkar uppgifterna de utför som något njutbart, 



 
 

betyder inte det nödvändigtvis att aktiviteten de engagerar sig i är spelande. Enligt definitionerna 

från Caillois och Huizinga (refererade till i Golumbia, 2009, s.191) som han använder sig av 

angående vad som är spelande så är njutning inte en grundläggande del. Han jämför den njutning 

som finns i WoW med web design, programmering och andra liknande aktiviteter som sällan är 

definierade som spel. Golumbia drar smala paralleller mellan företagens och politikens makt med 

aktivitet av att spela datorspel. Många aktiviteter som vi ser i spel är anmärkningsvärt lika de 

yrkesprocesser och aktiviteter som vi ser i datoriserade företag. 

Golumbia misstänker att detta är anledningen till att väldigt få mäktiga kapitalister spelar spel 

som WoW på deras fritid. Han påstår att det är exakt samma njutning som de får från deras 

redan existerande arbetsaktiviteter, där de får den makt de vill ha samt resurser genom hårt och 

kontinuerligt arbete. Därför kan en dra kopplingen att datorspel som WoW är lika arbete. Inte 

bara är WoW likt arbete i vad som vi anser vara arbete i den fysiska världen där tid och 

engagemang är grunden, utan att spel är definitivt likt vårat egna kapitalistiska system av arbete 

och utnyttjandet av arbetare. Spelen är simpelt bara en simulation direkt av det vi kallar 

kapitalism, där människor måste bli utnyttjade och används för att kapitalismen ska fungera, 

dock så vill han inte kalla det simulation utan Golumbia (2009, s.194) skriver att den mer 

passande termen är träning. Vad Golumbia antyder på är att WoW inte bara liknar den 

kapitalistiska strukturen av makt utan att den är synonym där spelen tränar människor att bli 

delar av det kapitalistiska systemet.  

Spelen definieras som virtuella alternativ till fysisk valuta, när verkligheten är att den inte bara 

imiterar den fysiska valutan, utan de samspelar med varandra på fler sätt än vad de påstår. 

Golumbia skriver att sambanden mellan den virtuella valutan och tiden som spenderas liknar den 

som finns mellan arbetare och arbetsgivare. Spelarna i WoW är uppmuntrade att spendera så 

mycket tid som möjligt i spelet, precis som de arbetare som behövs för att så mycket jobb som 

möjligt ska bli gjort under en viss tidsperiod. Detta är förstärkt av flera drag som existerar i dessa 

spel. Exemplet som Golumbia använder är när företaget, i det här fallet Blizzard som skapat 

WoW, har garanterat den månadsavgift som spelet kräver, borde det inte vara mer lönsamt att 

begränsa den tiden som spelaren spenderar i spelet. Att minimera hur mycket resurser som krävs 

för varje månadsavgift de får in. Istället så hittar Blizzard flera olika nya funktioner som existerar 

för att förlänga hur mycket tid spelaren lägger i spelet, vilket Golumbia (2009, s.195) skriver är 

för faran att spelaren ska “klara” spelet som definitivt inte får hända vid ett system som är 

baserad på en månadsavgift. Idén att begränsa konsumenters speldtid är enligt oss ett steg i fel 



 
 

riktning då det inte skulle fungera på marknaden. Eftersom det inte finns någon konkurrent till 

WoW som limiterar möjlig speltid så hade konsumenterna troligtvis valt ett annat alternativ. 

Golumbia diskuterar intressanta perspektiv trots detta, där det finns sammanhang mellan 

spelandet av WoW och det kapitalistiska systemet angående tid, valuta, njutning och relationer 

(Golumbia, 2009, s.194). Denna teori kändes relevant till vår forskning, där Golumbias teori är 

att han hittat hur kapitalism uttrycks i WoW. Vilket var något denna forskning kunde använda sig 

utav för vi har samma syfte i studien.  

2.6 Estetik kan ändra spelarens världsbild 

En artikel med titeln Participatory Republic: Play and the Political  av Miguel Sicart (2015) föreslår ett 

perspektiv som motsäger tidigare teorier av Bogost och Flanagan om vad som övertygar i spel 

som anses vara politiska. Sicart kopplar ihop den digitala konsten och designen med kultur och 

det politiska i datorspel. Det politiska spelet är en estetiskt driven praktik där diskurser och 

utrymmen av politiska åsikter tas upp. Sicart skriver att “political play is the act of playful 

appropriation of technologies, contexts and activities for the political expression of agonistic 

dissent. “(Sicart, 2015, s.1) där han kopplar agonistiskt tänkande med politisk spelande. Ett 

tänkande som tyder på en osäkerhet, där personen i fråga inte tagit ställning. 

Political play, ett begrepp som används i tidigare stycke, är så “simpelt” som när spelande är 

politiskt. Sicart (2015, s.2) skriver att detta är när aktiviteten spelande är riktad åt att uttrycka 

politiska idéer eller åsikter. Alltså att när något ting i ett spel innehar någon kreativ, expressiv 

eller maktmotsättande kapacitet och använder dem för politiskt syfte. Political play är enligt 

Sicart (2015) när form, kontext eller övertalning sker genom spelning. 

Sicart menar på att spelandet i grunden är en estetisk upplevelse. Men att upplevelsen inte är tom 

på politisk mening eller kapaciteten att kommentera den politiska värld vi lever i. Med spelande 

så upplever vi det politiska i en estetisk och kritisk tänkande form med en viss makt i sig själv. 

Angående detta skriver Sicart (2015)  

In this article I understand play as an aesthetic mode of being in the world that can be 

used as an instrument for political dissent, as the element that ties together communities 

and breaks apart dominant technologies, as a productive, agonistic, confrontation with 

the world and its dominant power structures. (s.1) 

Där ännu en gång han motsäger tidigare teorier från Bogost och Flanagan där det strukturella 



 
 

och de regelverk som finns i spel är vad som övertygar.  

Sicart (2015) gör det tydligt att även om kritisk tänkande är nödvändigt för att spelande ska vara 

möjligt så betyder det inte att all spelande är politisk. Det blir endast politiskt när kritisk tänkande 

används och leder till en reflektion av världen. Liknande så sker politiskt spelande när det sker en 

omvandlande händelse genom spelande, när spelande öppnar en möjlighet för omvandlande 

förändring eller när det sker prövning av det oförändrade tillståndet i till exempel en 

maktstruktur.  

Sicart (2015) argumenterar för att det estetiska i spelande är en stor del av det politiska i spel, 

men är också tydlig med att göra några särskiljningar. Han skriver att den estetiska naturen som 

förekommer förnekar inte de möjligheter för politiskt budskap, samtidigt som att det inte 

antyder på att det skapar politiskt innebörd heller. Estetik och politik är sammanvävda skriver 

Sicart, kopplingen mellan dem ger spelande möjligheten att bli politiskt. För att förtydliga så 

används ett exempel, makten i det estetiska är inte samma som i en nation eller ett stort företag. 

En bild har aldrig ändrat priset på ägg, men det kan ändra drömmar och över tid ändra våra 

värderingar. Det är här vi ser det politiska i spelandet, när vi ser det estetiska ser vi även det 

politiska i den värld vi befinner oss i. Denna teori var relevant för vår studie då genom den 

semiotiska analysen kunde vi hitta både de strukturella och estetiska element som beskrivs. 

Genom att tillämpa dessa teorier på den semiotiska analysens resultat kunde vi hitta uttryck för 

ideologierna vi letade efter både i det estetiska och strukturella som skrivs om i teorierna ovan.  

  



 
 

3.0 Metod 

En kvalitativ metod valdes för att besvara studiens syfte och frågeställning, där en semiotisk  

innehållsanalys utfördes på ett medieobjekt. Eftersom det endast var ett objekt som analyserades 

var en kvalitativ metod mer lämplig än den kvantitativa, där den kvalitativa är mer relevant till 

studiens syfte att förstå och tolka innehållet av materialet. En kvantitativ metod var inte 

tillämplig då den mäter och räknar förhållanden, där metoden studerar den simplistiska och ytliga 

betydelsen av innehållet medan studien som utfördes i denna uppsats hade som mål att upptäcka 

den underliggande betydelsen (Østbye & Larsson, 2004, s.64). 

En generalisering var inte möjlig att utföra på samma sätt på vår kvalitativa metod jämfört om en 

kvantitativ metod var vald. För att undersöka hur något uttrycks i ett medium var det nödvändigt 

att skapa förståelse för materialet, där analysen skulle resultera i kunskap om texten (Østbye & 

Larsson, 2004, s.64). Den stora skillnaden mellan att analysera datorspel gentemot traditionella 

medier är att datorspel inte kan placeras i bara ett medium, utan är flera olika (Aarseth, 2001). 

Därför gick vi efter vad Murray (2005) menar är det enda legitima sättet att forska kring 

datorspel, genom att lägga fokus på reglerna för spelet, eller det narrativa, istället för att fokusera 

på tillfälliga mimetiska element.  Men vi analyserade också dialoger mellan olika karaktärer inom 

spelet. 

Tolkningen av en bild kan betraktas väldigt varierande beroende på vem som upplever den och 

var. Vi människor har etablerade koder och symboler som tillsammans samt separat kan skapa 

förståelse och tolkning av en bild. Tolkningen blir olika beroende på de kulturellt betingade 

koder och personliga erfarenheter vi som individer har (Ekström & Larsson, 2010, S.179). Vad 

denna studie behövde göra var att bryta ner materialet genom att avkoda och identifiera 

elementen som observerats, och sedan tolka den information som var insamlad. Den semiotiska 

läran om tecken och koder användes här för att skapa förståelse angående betydelsen av 

innehållet, där den vetenskapligt kan beskriva hur betydelse skapas (Ekström & Larsson, 2010 

s.235). En väsentlig del i den semiotiska analysen denna studie utförde var att ha medvetenhet 

om att det materialet som analyserades inte är en direkt avbildning eller en illustration av något. 

Den semiotiska analysens ändamål var att hitta relationen till sociala, politiska och kulturella 

betydelserna i historiska sammanhang med den data som var insamlad (Ekström & Larsson, 

2010 s.180). Eftersom det finns många olika element inom ett interaktivt datorspel, valde vi en 

semiotisk analys för att på så sätt kunna analysera det som händer i spelet. Pierce’s teori om att 



 
 

allting kan läsas som en text (Gripsrud, 1998) gör det möjligt för oss att kunna analysera olika 

objekt och händelser i spelet genom att just se på det som en text. 

Detta är anledningen till valet av en semiotisk analys, där den semiotiska analysens syfte i denna 

studie var att se hur specifika politiska ideologier uttrycks i materialet. 

3.1 Material, avgränsningar och urval 

Mirror's Edge Catalyst valdes som studieobjekt till denna undersökning då spelet är utvecklat av 

DICE, en av de ledande spelutvecklarna i världen när det kommer till försäljning. Vi valde att 

analysera fem olika scener och en symbol från spelet. Scenerna är strategiskt utvalda efter första 

genomspelandet. Scenerna är de mest betydelsebärande inom spelets narrativ med innehåll som 

var lämplig till studien. Analysen omfattade i ett tidigare stadie fler scener, men vars innehåll och 

konnoteringar var irrelevanta för studiens syfte. De utvalda scenerna representerar och 

presenterar de viktigaste elementen i Mirror's Edge Catalyst. Huvudkaraktären Faith samt hur hon 

agerar och tänker är representerat i de två första analyserna, en personlighet som Faith har 

genom hela spelet. Resterande analyser är mestadels centrerade i spelets huvudmål, att stoppa ett 

projekt vid namn Reflection. I detta projekt anser vi att de mest betydelsebärande element är, där 

enligt teorierna Procedural Rhetorics (Bogost, 2007) & Critical Play (Flanagan, 2009) kan vi hitta 

politiska värderingar samt försök till övertalning då projektet har en tung narrativ och strukturell 

påverkan. Inom tidigare forskning och teori finns det en stor mängd forskning angående politik i 

spel, men där spelen ofta är okända för allmänheten och är skapade i ett akademiskt eller 

utbildningssyfte (Beavis, 2015). Valet av spel blir därför en av de mest populära titlarna, där vi 

ansåg att de politiska värderingarna i spelen som analyserats tidigare är utvecklade för att 

innehålla värderingar eller vara kontroversiell. Titeln vi valde har som syfte när det blir utvecklat 

att gå i vinst, alltså att sälja fler exemplar så att företaget tjänar mer än vad det har kostat att 

utveckla spelet. Valet av Mirror’s Edge Catalyst är inte bara för att de har som syfte att gå i vinst, 

utan är även en titel som säljer många exemplar, där det når ut till ett stort antal människor som 

konsumerar spelet.  

DICE är ett spelutvecklingsföretag som är grundat och baserat i Sverige, precis som författarna 

av denna uppsatsen. I en semiotisk analys är det tolkningar och konnotationer som styr hur 

resultatet blir, där kulturell bakgrund och erfarenheter har stor inverkan. Ett argument för valet 

av denna titel var att vi författare har lika kulturell bakgrund som utvecklarna av spelet, och då 

blir möjligtvis våra konnotationer mer likt utvecklarnas syfte än om någon med en annorlunda 



 
 

bakgrund hade utfört samma undersökning. 

Den tidigare forskningen och teorin angående värderingar i spel tyder på att övertalningen och 

förekomsten av värderingar finns i ett spels regler, narrativa samt estetiska element. Detta tas 

upp i avsnittet tidigare forskning. Därför är valet av ett linjärt rollspel föredraget istället för spel 

som inte har handling alls, där en struktur är nästan obefintlig.  

Författarna till denna undersökning hade som förkunskap att spelet hade en kvinnlig protagonist 

och att det utspelade sig i en dystopisk framtid som styrdes av ett totalitärt konglomerat. Denna 

förkunskap hade stor inverkan på vårt val av speltitel, där vår hypotes var att de ideologier som 

vi letade efter förekommer på de sätt värderingar kan finnas i spel enligt teorierna presenterade i 

denna uppsats. Vår förkunskap att spelet har politiska värderingar, specifikt ett företagsbaserat 

samhälle, resulterade i vår undersökning av kapitalism och socialism i spelet. Vår förkunskap 

hjälpte oss att på lämpligt sätt analysera men det är inget som påverkade resultatet. 

3.2 Semiotisk analys som teori 

Ferdinand de Saussure skrev i sin bok A Course in General Linguistics (1916) att man kan dela in 

tecken i två olika komponenter, the signifier och signified eller materiellt uttryck och immateriellt 

innehåll på svenska (Gripsrud, 2006). För att hitta mening i det materiella uttrycket måste vi lära 

oss olika koder för att kunna tolka tecken. I Arthur Asa Bergers bok Media Analysis Techniques 

(2011) förklaras begreppen genomgående. Ett exempel på materiellt uttryck och immateriella 

innehåll är när det blir höst. Uttrycket är att löven faller från träden, vi kan ta och plocka upp 

löven som har fallit. Det immateriella är då hösten, vi kan inte ta på hösten då det inte är något 

fysiskt. Vi förstår att det är höst genom koder och regler, inofficiella koder som är 

underförstådda och kulturellt betingade. Saussure beskrev enligt Berger (1998) att för 

semiotikens utveckling var det viktigt att relationen mellan det materiella uttrycket och det 

immateriella innehållet var slumpmässig. Att det inte finns någon logisk koppling mellan ord och 

koncept, vilket gör det problematiskt att hitta betydelse i texter. Men genom att förstå och hitta 

mening i de olika uttrycken kan man förstå innehållet. 

Saussure menar också på att immateriellt innehåll enbart har mening i relation till det motsatta, 

där något som är långt inte kan existera om det inte finns kort, det finns inget mörker utan ljus 

(Berger, 1998). Alltså saknar ensamma ting mening och måste ha en relation till det motsatta för 

att skapa en betydelse, där ämnet i tidigare exempel är hur ögat uppfattar ett objekt. Om två 



 
 

begrepp som känns polära men inte har något uppenbart gemensamt ämne så skall de 

förmodligen inte paras ihop (Berger, 1998). Semiotisk analys handlar om innebörden av texter, 

och innebörden beror på relationen i förhållandet mellan tecken. 

Koder är olika mönster av associationer som alla individer lär sig, koder kan dock skilja sig i olika 

religioner, kulturer och samhällen. Människor påverkas av koder när de tolkar tecken och 

symboler som finns i till exempel media eller i vardagliga livet. Ett exempel är solkorset från 

vikingatiden som inte konnoterades som negativt under mellankrigstiden. Men i modern tid är 

det svårt att se ett solkors utan att konnotera nazism, som i sin tur har många negativa 

konnotationer. Detta visar på att uttryck kan ändras under tiden och det som en gång hade 

positiva konnotationer, kan senare få negativa (Gripsrud, 2006, s. 142). Ett annat exempel är om 

en svastika skulle vara målad på en vägg i västvärlden, skulle den felaktigt konnotera nazism, tack 

vare de moderna koder som vi lärt oss. Ifall en liknande svastika skulle vara avmålad i ett 

buddhistiskt samhälle, skulle det istället konnotera Vishnu och som en solsymbol. Svastikan i 

västvärlden kopplas ofta felaktigt ihop med nazism som använde ett hakkors som en logotyp för 

nazismen (Burillo-Cuadrado & Burillo-Mozota, 2014). 

Koder är som tidigare nämnt grundat på associationer som varje individ lär sig. När en person 

kommunicerar med andra människor används associationer och koder för att kunna länka 

materiellt uttryck och immateriellt innehåll. Det är för att i verkligheten är relationen mellan 

dessa slumpmässig och materiella uttryck kan bli snabbt bli utdaterade eller förändrade (Berger, 

1998, s.9). Så även om människor inte känner till begreppet semiotik eller förstår innebörden, 

använder dem de dagligen, inklusive vid datorspelande. 

En annan av de stora inom semiotiken var Charles Peirce som istället för materiellt uttryck och 

immateriellt innehåll valde att fokusera på tre olika aspekter av tecken, den ikoniska, den 

indexikala och den symboliska dimensionen. Peirce menade att de som tolkar tecken måste 

tillföra en del av meningen själva, som sker när man konnoterar. Ett tecken är enligt författaren 

allting som på något sätt betyder något för någon. Semiotiken blir viktig för att förstå och tolka 

en text, eller ett tecken då Peirce menade att allting kan ses som en text. 

Symboler är tecken där förbindelsen är godtycklig och konventionell, till symboler hör det 

verbala språket. Det kan vara trafikljus, flaggor eller särskilda logotyper. För att vi ska förstå 

dessa tecken, krävs en förkunskap och särskilda inlärda koder för att förstå dess betydelse.  

(Gripsrud, 2006, s.150) 



 
 

Ikoner, även kallade ikoniska tecken kan vara ett fotografi eller en staty. En avbildning som med 

hjälp av likhet visar vem denna person är. Ett fotografi på den svenska statsministern är då ett 

ikoniskt tecken för Sveriges regeringschef (Gripsrud, 2006, s.151). 

Index, eller indexikaliska tecken är tecken som pekar på det som de står för. Index på både 

latinska och engelska betyder pekfinger. Med indexikaliska tecken råder det ett “orsak-verkan-

förhållande mellan tecknet och det som det står för” (Gripsrud, 2006, s.151). Rök är ett 

indexikaliskt tecken på eld, eller att något brinner och fotavtryck i snön är indikerar att någon 

gått i snön. Läkare letar alltså efter indexikaliska tecken för att kunna ställa en diagnos inom 

sjukvården, samtidigt som detektiver och poliser letar efter indexikaliska tecken på brottsliga 

aktiviteter (Gripsrud, 2006, s.151). För att ytterligare förklara den ikoniska, den indexikala och 

den symboliska dimensionen av tecken visas en tabell. 

 

Figur 1- De tre aspekterna av tecken (Berger, 1998, s.4). 

I denna tabell så radas ikon, index och symboler upp bredvid varandra, där man enkelt kan se 

skillnaden mellan de olika tecknen. Här kan vi se att ikon är vad man kan se, och inte behöver ha 

lärt sig några särskilda koder för att förstå. Index är något som vi kan räkna ut och symboler är 

något som vi enbart förstår om vi blir lärda vissa koder. 

Konnotation och denotation är två viktiga begrepp som utvecklades av Roland Barthes. Det är 

essentiellt att förstå innebörden av begreppen när olika innehåll ska tolkas. Denotation handlar 

om den faktiska och objektiva meningen av ord eller tecken, eller som Østbye förklarar det “den 

första omedelbara betydelsen” (Østbye, 2004, s. 67–68). En denotation är en beskrivning av de 

betydelsebärande element som finns i materialet som analyserats, där identifikationen av vad 

bilden föreställer är målet. Konnotationer kommer från latinska connotare “to mark along with” 

(Berger, 1998, s.13). Konnotationen av ett ord innehåller symbolisk, historisk och känslomässig 

betydelse. Roland Barthes undersökte i sin bok Mythologies (1957/2007) kulturella konnotationer 



 
 

av olika delar i sitt dagliga franska liv, som tvättmedel och bilar från märket Citroen. Hans avsikt 

var att visa världens konnotationer och ideologiska fundament. 

Barthes skrev 1957 om begreppet myter som en kedja av relaterade immateriellt innehåll (Fiske, 

1990, s. 88). Fiske förklarar att den traditionella synen på poliser i Storbritannien visar på innehåll 

som vänliga, uppmuntrade och fredliga och att dem dessutom inte bär handvapen menar Barthes 

är en myt (Fiske, 1990, s. 88). Østbye förklarar att Barthes begrepp myt inte är gamla berättelser 

utan snarare aktuella fenomen och texter som förmedlar idéer om hur verkligheten är 

konstruerad. “Myter är alltså ett slags språk laddat med betydelser vi ofta tar för givet.”(Østbye, 

2004, s.66). Fiske (1990) går vidare med att förklara att den klyschiga bilden av en tjock brittisk 

polis som klappar en liten flicka på huvudet förlitar sig på mytens “second-order meaning”, att 

myten finns innan fotot togs, och att fotografiet aktiverar kedjor av immateriellt innehåll som 

utgör myten. Han fortsätter med att säga att konnotation är “second-order meaning” av 

materiellt uttryck, och myt “second-order meaning” av immateriellt innehåll som visat i figuren 

nedan.  

 

Figur 2- First order meaning & second order meaning (Fiske, 1990, s.88) 

De omskrivna begreppen är relaterade, där både Saussure och Barthes uppnår originalitet då de 

inte upprepar eller motsäger varandra. Konnotation uppstår när det denotativa förhållandet 

mellan materiellt uttryck och immateriellt innehåll är otillräckligt för att tillgodose behoven av 



 
 

samhället. En extra nivå av betydelse är benämnd konnotativ. Dessa betydelser är inte objektiva 

representationer av någonting, utan nya användningar producerade av språket. Även om 

begreppen är relaterade så finns det möjlighet till mer förståelse av innehållet med konnotation, 

därav valet av Barthes semiotiska analysmodell.  

3.3 Semiotik som metod 

Som beskrivet tidigare i denna uppsats är beskrivningen av de betydelsebärande elementen ett 

viktigt moment för att inte missa detaljer i materialet som analyseras. Här används begreppet 

denotation i den semiotiska metoden för att identifiera vad texten eller bilden presenterar 

(Ekström & Larsson, 2010, s.182). Denotation är alltså den direkta betydelsen som inte ska vara 

kulturellt betingad, en sorts tolkning som inte ska vara beroende av kontext. En denotation ska 

ha som mål att vara uppenbar och upprepningsbar om någon annan har utfört en denotation på 

samma objekt. Denotationen ska även vara beskrivande där läsaren ska förstå hur objektet 

betraktas samt att det som beskrivs inte har någon tolkning eller mening i sig själv.  

När ett tecken observeras så sker en konnotation samtidigt som en denotation, man får 

medbetydelsen tillsammans med den direkta betydelsen. Ett välkänt exempel är en pasta reklam 

som utvecklaren av denna semiotiska analys, Roland Barthes (1957/2007), själv har använt. 

Denotativt är detta ett reklamfotografi av ett paket pasta, medans Barthes visar på att bilden har 

en betydelse mer än bara pasta. Där finns flera tecken i fotografiet som tyder på något som 

Barthes kallar “italienskhet”, som kommer från den västerländska kulturella bakgrunden av att 

tomater, pasta och nätpåse är något vi tolkar som italienskt (Ekström & Larsson, s.68). Detta 

resulterar i att vi konnoterar själva pastan som äkta italiensk, vilket var marknadsföringens syfte. 

Denna semiotiska analys var den vi valde för vår studie.  

3.4 Tillvägagångssätt 

I vår studie så samlade vi in data från spelets olika kapitel och med hjälp av denoteringar och 

transkriberingar av dialoger kunde vi skapa en betydelse för materialet vi studerat. 

Denoteringarna skrev vi ner i ett kalkylark medans vi spelade och analyserade spelet. Detta 

skedde samtidigt då en person spelade och den andra denoterade bredvid, dock så utförde vi 

pauser på lämpliga ställen så att personen som skriver ner denoteringar hinner med och inte 

missar viktiga element. Samtidigt så förstod vi hur viktigt det är att inte pausa vid fel tillfällen där 

vi möjligtvis missar viktiga komponenter att analysera. Vi använde oss av en kalkylark för att då 



 
 

kan man lätt särskilja på de olika denoteringarna men samtidigt observera större samband när 

man kopplar dem till olika teman. Transkriberingar av dialoger och text samlades in i ett 

textdokument, då långa texter av dialog inte passar in i formatet av ett kalkylark. 

När denoteringarna är gjorda var konnoteringen nästa steg som är en del av Barthes (1957/2007) 

semiotiska analysmodell. Denna nivån innebär att hitta de kulturella koder som används när en 

tolkar bilder. Detta gjordes för att få kännedom om vad för kulturella föreställningar och vad 

som har betydelse i bilderna. När datan från konnotationerna var intagen drogs kopplingarna 

mellan dem och de teorier vi presenterat i analytiskt ramverk, samt ett försök till att hitta 

kopplingar till de specifika ideologier och försök till övertalning som studiens syfte letade efter. 

Efter den semiotiska analysen är utförd var vi försedda med större kunskap om materialet, med 

en avsevärd mängd av data. För att denna datan ska resultera i en diskussion om hur kapitalism 

respektive socialism uttrycks i Mirror's Edge Catalyst måste de koder och tolkningar som är 

insamlade kopplas till teori. Den teori som presenteras i kapitlet med samma namn ska skapa 

förståelse tillsammans med den analys som är utförd. Eftersom studiens syfte var att förklara hur 

det analyserade materialet samverkar med de ideologierna som är utvalda är det lämpligt att även 

inkludera och förbinda teori angående kapitalism och socialism.  

All data lagras på Google Docs, en webbläsartjänst som är användbar vid ett samarbete mellan 

två eller fler personer. Denna tjänst var utmärkt att använda då vi kan dela mappar med insamlad 

data och som är tillgängligt från alla datorenheter som har tillgång till internet. Varje ord som 

skrevs sparades även kontinuerligt i dokumentet som lagras på internet, så vid en eventuell dator 

eller hårddisk krasch så är förlorandet av data minimal i jämförelse om det sparas på den lokala 

hårddisken.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

All kommunikation och alla ting som har uttryck eller symboliserar något har en betydelse som 

kan tolkas om man har tillgång till samhällets och kulturens koder. Bilder är uppbyggda av tecken 

från den semiotiska bildanalysens perspektiv, som kan tolkas och ge mening om en innehar 

kulturens koder och associationer. Men eftersom alla har en förförståelse och kulturell bakgrund 

så var författarna av denna studie tvungna att distansera sig från det observerade materialet och 

inte låta enskilda erfarenheter och uppfattningar styra hur tolkningarna gjordes (Ekström & 

Larsson, 2010). Tolkningarna var tvungna att grundas och argumenteras för på ett logiskt vis, där 



 
 

det finns regler och kriterier för att uppnå reliabilitet inom vetenskapen. Ekström & Larsson 

(2010) har nämnt sex stycken sådana regler. 

1. Koherens (Samstämmighet): En tolkning bör i sina olika delar hänga ihop och vara konsistent. 

2. Omfattning: Tolkningen bör så långt som möjligt inbegripa och ta hänsyn till alla föreliggande 

uppgifter. Den får inte bygga på ett ensidigt urval där forskaren lyfter fram det som bekräftar 

tolkningen och bortser från resten.  

3. Intersubjektivitet: En korrekt tolkning förutsätter att flera oberoende forskare gör liknande 

tolkning av samma fenomen. 

4. Öppenhet: En tolkning får aldrig vara förutsägbar. En bra forskare är öppen inför alternativa 

tolkningar, förhåller sig till kritisk till sina egna fördomar och reviderar successivt sin 

förförståelse.  

5. Djup: En tolkning som tränger bakom och identifierar djupare betydelser är, allt annat lika, bättre 

än en tolkning som stannar vid det mer ytliga och manifesta. 

6. Kontextualitet: Språkliga uttryck och sociala handlingar har olika betydelser beroende på i vilket 

sammanhang de förekommer. En tolkning som förmår att förstå det enskilda i sitt sammanhang 

har därför större vetenskaplig kvalité än en tolkning där det motsatta gäller (Ekström & Larsson, 

2010, s.17). 

Dessa begrepp var grunden till att studien skulle uppnå hög reliabilitet, där öppenhet var en regel 

som var extra tillämpad på vår studie. Eftersom vår studie hade som syfte att leta efter specifikt 

kapitalism och socialism var det av stor betydelse att tolkningarna inte gjordes till dessa när de 

egentligen av andra forskare hade tolkats som en annan ideologi eller ekonomiskt system.  

Det empiriska materialet står som grund till slutsatserna. Insamlingen av data var så bred som 

möjligt, dock så är den data som finns i analys och slutsats den som är relevant och intressant för 

studiens syfte. Frågeställningen besvarades med teorierna som benämns i uppsatsen samt 

analysmallen från Barthes (1957) angående denotation, konnotation och myt. Teorierna 

angående värderingar i spel användes i relation till tolkningarna, där varje påstående och 

argument som gjordes i analys och slutsats stärks i teori litteraturen.  

För att analysen skulle uppnå validitet måste rätt metod väljas utifrån frågeställningen som 

presenterats i uppsatsen. Detta är något denna studie strävat efter, där den kvalitativa 

innehållsanalysen är vald för att gå på djupet i materialet. För att besvara frågeställningen 

undersökte analysen de betydelsebärande elementen i materialet, därför är frågeställningen 

detaljerad så tolkningarna blev noggranna och specifika (Østbye & Larsson, 2004).  



 
 

Valet av spel och scener - Studiens strategiska urval av scener är baserad i teori angående 

övertalning och värderingar i spel. Men fem stycken scener från ett spel kan inte representera 

helheten i Mirror's Edge Catalyst. Spelet innehåller tiotals fler scener som inte är djupt analyserade, 

och kan där innehålla värderingar och försökt till övertalning som vår studie missat. Målet var att 

hitta fem scener som på ett korrekt vis representerar spelets värderingar. 

Författarnas förförståelse angående kapitalism och Mirror's Edge Catalyst kan påverka analysen. 

Beroende på författarnas bakgrund så påverkas analysen av ideologier, en erfarenhet eller 

värdering har en möjlig inflytande på hur tolkningen av ideologin blir.   Med en viss kulturell 

bakgrund ökar risken för övertolkningar där kopplingar som inte är helt grundade i teori dras. 

Tolkningarna ska vara gemensamma för majoriteten av individer i samhället och inte reflektera 

författarnas värderingar.  

4.0 Analys 

Eftersom Mirror’s Edge Catalyst är ett relativt utbrett spel med flera timmars spelupplevelse var det 

omöjligt för oss att analysera varje scen eller händelse i spelet. Vi har därför valt att ta ut fem 

olika scener med betydelsebärande element i spelet som vi tror var viktiga för att få en förståelse 

för hur socialism och kapitalism uttrycks i spelet. Detta för att smalna av, ge oss en mer exakt 

bild av de olika händelserna och för att underlätta för oss själva. Med den tiden vi hade på oss är 

det orealistiskt att försöka analysera exakt varenda detalj som händer under spelets gång. De 

element vi har valt ut sträcker sig från början av spelet med den första scenen, fortsätter med 

flera händelser mitt i spelet och avslutas med ett av de senare uppdragen som behövs för att 

slutföra Mirror’s Edge Catalyst. Med de blandade elementen fick vi en chans att förklara spelet på 

en generell nivå, samtidigt som vi såg händelserna mer på djupet. Vi valde att inte analysera 

grafiska uttryck i stor mån då våra teorier främst är applicerbara på strukturen i spel. 

Vi valde att formulera varje avsnitt i analysen med denotationer först, följt av konnotationer och 

avslutningsvis analysen. Detta för att klart skilja dessa delar ifrån varandra men även för att 

strukturera upp texten. Texten i rubriken för denotationerna innehåller en ungefärlig tid i spelet 

som scenen utspelas, och vilket uppdrag det handlar om.  

4.1 Introduktion av Faith & samhällets maktstruktur. Minut 1, prolog. 

Det första vi ser i realtid är när en kvinna vaknar upp. Kvinnan har en svart triangel som går ner 



 
 

under högra ögat. Bakom henne är en lysande blå vägg och kvinnan har på sig en orange overall. 

Nästa synvinkel var en större överblick på rummet som kvinnan vaknar upp i. Den vänstra 

väggen är blå och de högra är svart, där den högra väggen har en blå text “KRUGER”. Det är 

även ett vitt kon-format objekt som hänger från taket, med svarta cirklar och en färgad prick i 

mitten. Det enda vi kan se som finns i rummet är en säng som kvinnan ligger på.  

Vi hör ett gnisslande ljud samtidigt som väggarna blir vita och lyser upp. När kvinnan reser sig 

upp i sängen så hörs en röst ur en högtalare. Rösten fortsätter att prata genom flera moment som 

vi ser på skärmen, vi har valt att först denotera allt som sägs i högtalaren för att senare denotera 

det som händer på skärmen samtidigt, för läsbarhetens skull. 

Rösten ur högtalaren säger “Every day holds a promise. You can waste it, or spend it advancing 

yourself, furthering your prospects and your career. As a future employ of a corporation of your 

choice your possibilities are infinite. The key to success lies in unlocking your inner potential 

through hard work and relentless dedication. As an employ you are expected to perform at the 

top of your abilities. And constantly thrive to excell. Work is rewarded, laziness punishable. 

Personal freedom comes at a prize; our great society expects every employ to contribute to the 

corporation of their choice.” Denna rösten hörs kontinuerligt under följande scen. 

Kvinnan reser sig upp och håller sig för huvudet med händerna på varsin sida. Hon hoppar av 

sängen och börjar hoppa upp och ner, skaka händerna och sträcker sig ner, tar på sina tår samt 

sträcker händerna i en rund cirkel över huvudet. Därefter får man se kvinnan i en siluett genom 

en mörk glasvägg, som sedan blir helt transparent. Nummer 78 står på glasväggen. In i bilden 

från höger går en person iklädd blått, vitt och svart. Personen i fråga har en väst och en vit hjälm, 

på västen står det “KSEC”. Personen använder sin batong för att knacka på glasväggen mot 

kvinnan. Personen signalerar till höger där det är två cirklar på väggen bredvid. När kvinnan i 

orange står med händerna i cirklarna på väggen öppnas glasväggen och personen med batong går 

in i rummet. Personen pratar “Last day, huh? I thought we’d keep your here forever, leech. Or 

maybe you would like another three months?” Personen använder batongen för att sära mer på 

kvinnans ben samt sätter personen batongen på kvinnans haka. Personen trycker upp kvinnan på 

väggen och håller upp batongen bakom kvinnan samtidigt som personen säger “It would be so 

easy… Come on. Let’s go. We got a full day ahead.”. Personen viftar med batongen till höger 

och de båda lämnar rummet. 

Skärmen blir vit och rösten från högtalaren försvinner. Vi hör en annan röst med mörkare ton, 



 
 

som säger “Has served a twelve months’ sentence, to which nine months were added for several 

incidents of insubordination.” Vi får tillbaka en bild och det vi ser är en korridor med vita och 

svarta väggar. På vänster vägg står det “KRUGERSEC” två gånger. I taket ser vi två stycken av 

de koner från taket som fanns i det tidigare nämnda rummet. Längst bort i korridoren ser vi en 

person gå i vit och svart klädsel. Halvvägs in i korridoren på höger sida ser vi personen och 

kvinnan i orange overall, de kollar in igenom ett glas på höger vägg. Från en ny synvinkel ser vi 

att på andra sidan glaset sitter en man med en hjälm, en dator och en kopp, även han klädd i vitt, 

svart och blått. Det är han som pratat innan och han fortsätter: “Deemed ready for conditional 

release”. Vi får se från en synvinkel från över hans högra axel, ut genom glaset på kvinnan och 

personen med väst. Han vänder huvudet mot dem och säger “Now if it was up to me” och 

sedan harklar han sig.  

Från ena sidan av korridoren kommer det en man i orange dräkt och en person iklädd samma 

klädsel med väst. Mannen bakom glasväggen fortsätter prata “Upon release you must seek 

immediate employment and will be monitored through your gridLink.” Detta sker samtidigt som 

personen i väst bakom dem knuffar mannen i orange overall.  Mannen fortsätter prata “If you do 

not find employment within fourteen days, you will be relocated to a Greyland facility. Do you 

understand these conditions?”. I en ny synvinkel ser vi hur kvinnan svarar mannen med “Just get 

me out of here.”. Mannen använder pekfingret och långfingret på vänstra handen och vinkar åt 

hans höger. Personen med batongen bakom kvinnan säger “Dressing room is to the left, leech.”. 

Samtidigt som personen knuffar kvinnan till vänster. I bakgrunden börjar vi höra högtalarrösten 

som upprepar det som sagts tidigare.  

4.1.1 Konnotationer 

Kvinnan i en orange overall vet vi på grund av kapitlet 1.3 bakgrund heter Faith. Overallen som 

är orange, samt det simpla rummet med endast en säng ger en kontext om att hon befinner sig i 

en cell. Rummet domineras av färgen blå, där både vägg och texten Kruger är denna färg. Kruger 

är en text som inte har någon betydelse inom engelskan, och har endast versaler därför tolkas 

Kruger som ett namn. Kontexten att det är en cell samt namnet Kruger på väggen blir en 

tolkning att det är ett privatiserad fängelset. Ett fängelse som drivs av privat företag istället för 

staten eller nationen eftersom Kruger är ett företagsnamn. Privatisering av den offentliga sektorn 

är en av kapitalismens karakteriseringar, där vinst är den drivande kraften. Det kon-formade 

objektet i taket har ett svart objekt i sig med en lins, detta uppfattas som övervakningskameror 

som filmar i 360 grader. Personen som dyker in i bild från höger förstår betraktaren direkt att det 



 
 

är en vakt. Personen har skyddsutrustning på sig i form av säkerhetsväst och hjälm, samt en 

batong. Ordet som står på västen “KSEC” skapar mening tillsammans med “Kruger”, som med 

kunskap inom engelska kan tolkas som en förkortning av “Kruger Security”.  

Rösten som hörs i högtalarna är kvinnlig, men har en klang av datorgenererad röst. Karaktärerna 

i bild reagerar inte på röstens uppspelning, de pratar och fortsätter som att rösten inte existerade. 

Denna ignorering från karaktärerna leder till att spelaren får uppfattningen om att denna röst har 

spelats upp tidigare, till och med väldigt ofta. Rösten säger att varje dag har potential och att du 

kan slänga bort dagen eller spendera den med att utveckla din karriär. Här finns ett tydligt 

budskap till lyssnaren, där uppspelandet av rösten utförs för att få lyssnaren att arbeta. Där 

tolkningen blir att varje dag och all tid som läggs på att inte avancera sin karriär är förlorad tid. 

Rösten talar fortsättningsvis om att som en framtida anställd i ett företag av eget val är 

möjligheterna oändliga, där nyckeln till framgång ligger i hårt arbete och obeveklig hängivenhet. 

Detta uttalande förutser att lyssnaren kommer vara en anställd i ett företag, där det inte finns 

möjlighet att vara arbetslös. För andra gången är det arbete som uppmanas men även 

hängivenheten där självuppoffring gällande tid och kraft är antytt. Som en framtida anställd 

förväntas det att du ska utföra arbete i toppen av din förmåga och konstant sträva efter att uppnå 

framgång. Detta är andra tillfället rösten räknar med att lyssnaren kommer vara en framtida 

anställd, samt att hängiva all sin tid för företaget man är anställd hos. Arbete är belönat och 

lathet bestraffat, personlig frihet kommer till ett pris, vårt fantastiska samhälle förväntar sig att 

varje anställd ska bidra till företaget av deras eget val är det sista som nämns i högtalaren. 

Uttalandet att lathet är straffbart skapar en rädsla, alla medborgare ska arbeta hårt för att behålla 

sin frihet är en lag som finns för att skapa en rädsla och kriminalitet hos de som inte utför vad 

företagen vill. På grund av innehållet och faktumet att karaktärerna ignorerar rösten som 

kommer från högtalarna tolkas det som att detta är ett ljudklipp som spelas kontinuerligt i en 

loop.  

När Faith reser sig upp och rör på sig, är detta en form av stretchning. Den andra vinkeln som 

spelaren får ger mer kontext om att det är en cell Faith befinner sig i då det står nummer 78 på 

glasväggen, gestaltat som cellens nummerordning. Vakten kommer in i cellen och kroppsvisiterar 

Faith, med batongen särar vakten på Faiths ben och placerar den under hakan. Placeringen av 

batongen samt vaktens hänvisning till Faith som en “blodigel” konnoterar aggressivitet gentemot 

Faith samt ett maktövertag. Batongen är ett vanligt förekommande verktyg inom polisväsende. 

Detta är en referens till att Faith är en person som lever på andra, precis som blodiglar. Vakten 



 
 

som är en arbetare föraktar Faith för att hon inte är en arbetare, möjligtvis är det inte bara 

lagarna och den nuvarande maktstrukturen som föraktar de som inte har arbete utan även 

medborgarna i detta samhälle. Vaktens ord betyder hur lätt det skulle vara för hon att addera tre 

månader i fängelset för Faith, tolkningsvis genom våld. Vakten som representerar rättsväsendet i 

detta fallet beter sig aggressivt och kränkande mot Faith, på grund av de lagar som hon ska 

upprätthålla. 

Benämningen att det var Faiths sista dag i fängelset förstärks i nästa scen, när vakten och Faith 

befinner sig i en ny korridor. Mannen som sitter bakom glaset talar om för dem att Faith 

egentligen bara skulle suttit i fängelse i tre månader men de adderade nio månader för incidenter 

som tyder på att Faith har varit olydig. Den kvinnliga vakten uttalande tidigare att det skulle vara 

enkelt att lägga till fler månader i fängelset kan betyda att Faiths nio extra månader i fängelset kan 

ha lagts till av vakterna på grund av föraktning av vakterna och inte att Faith har betett sig 

motsträvande. Detta är endast en tolkning och ingenting som är bevisat. Av kamerorna i taket 

och texten på väggarna skapas en förståelse om att Faith fortfarande befinner sig i samma anstalt. 

Mannens ord och rörelse bakom glaset konnoteras som en hånfull överlägsenhet, där mannen 

har en nedlåtenhet riktad mot Faith. Faktumet är att när Faith släpps från fängelset så måste hon 

hitta en anställningstjänst och att detta kommer spåras via någonting som kallas gridLink. Faith 

har 14 dagar på sig att införskaffa arbete annars blir hon förflyttad till en annan facilitet. Faith’s 

reaktion på detta konnoteras som barsk när hon svarar att hon vill bara därifrån. Vakten bakom 

Faith är utmanande när hon knuffar Faith och benämner henne som en blodigel ännu en gång.  

4.1.2 Analys 

I början av den industriella kapitalismens utveckling i Storbritannien strejkade arbetarna på 

fabrikerna inom bomullsindustrin. Arbetarna på fabrikerna organiserade strejker 1810,1818 och 

1830 på grund av lönesänkningar. Med statens hjälp blev arbetarna och fackföreningsledare 

arresterade och fängslade, där arbetsgivarna hade kontrollen (Fulcher, 2005, s.6). Detta är ett 

drag av kapitalism, att strejka är förbjudet och straffas, något vi även hittar i talet som spelas inne 

i cellen. Att personlig frihet kommer till ett pris, nämligen arbete, liknar faktumet att arbetarna 

som strejkade blev fängslade. Vi ser här ett uttryck i samma händelse i Mirror's Edge Catalyst som 

bomullsindustrin i början av 1800-talet, ett uttryck av kapitalism. Disciplinering och utnyttjandet 

av arbetarna är också ett tydligt drag av kapitalism, där den reglerade och kontinuerliga 

arbetskraften är viktig för att konstant minimalisera utgifterna (Fulcher, 2005). Något som 

framhävs i talet ur högtalarna, arbete ska utföras dagligen med disciplin och hängivenhet.  



 
 

Detta påtvingade lönearbete jämförs i västvärlden med slaveri. Slavar är tvingade att jobba av 

deras ägare, medan lönearbetare kan bestämma var och för vem de arbetar. En lönearbetare har 

friheten att fritt röra på sig och söka jobb var de vill. Denna friheten är bitvis illusorisk, då i det 

kapitalistiska samhälle som konnoteras i talet gör det omöjligt att leva utan arbete. I ett samhälle 

där det inte finns många möjligheter till jobb eller arbetsgivare blir medborgaren tvingad till en 

arbetsgivare med långa arbetstider, svåra förhållanden och väldigt låg lön något som tolkas vara 

likt slaveri (Swanson, 2012). Lönearbetarna kan även vara offer till den snäva löne- och 

arbetskontrollen som en arbetsgivare har, som därav minskar den tidigare benämnda friheten 

ännu mer. Denna tolkning blir inte att kapitalismen i spelet uttrycks som slaveri, utan ett delvis 

frihetsberövande kapitalistiskt samhälle som har likheter med slaveri.  

Faiths frigörelse i scenen efteråt stärker faktumet att samhället i spelet har kapitalistiska drag. Att 

hitta en anställning är ett krav inom 14 dagar, annars blir Faith fängslad igen. Precis som nämnt 

innan är detta en beståndsdel i kapitalism där arbetsgivarna i ett kapitalistiskt maktstyrt system 

har kontrollen (Fulcher, 2005). Scenariot är hotfullt och nedlåtande gentemot Faith gällande både 

ord och benämningen av Faith som en blodigel. Faith blir även knuffad i riktningen de ska 

vandra vilket är en form av lätt våldsamhet. Faith blir kallad en blodigel i samband med att hon 

lever på andra medborgare i samhället, vakternas motiv i att utföra dessa nedlåtande aktionerna 

är då grundade i de kapitalistiska åsikter som de själva har angående arbetslösa. Aktionerna är en 

representation av kapitalistiska rättsväsendet i Mirror's Edge Catalyst. Där kapitalism uttrycks på 

samma sätt som vakterna agerar, nedlåtande och kränkande mot de som är brottslingar och inte 

har arbete.  

4.2 Faith till undsättning. Minut 30, Old Friends.  

Efter ungefär 30 minuters spelande får Faith uppdrag att stjäla elektroniska kort från elboxar 

runt om i staden. När Faith har hittat och tagit det sista kortet hör vi genom våran GrindLink 

radio att en arbetare är i trubbel med männen med K-SEC kläder. “But we have a problem. 

There’s a loCaste in trouble not far from you. Listen!”. Då ser spelaren en man iklädd vanliga 

svarta kläder mellan flera olika människor iklädd blåa och svarta kläder, med texten K-SEC på 

ryggen. De står på ett hustak framför Faith, men som avgränsas av en väg. Mannen säger “No! 

Scan my gridPrint again!”. Samtidigt som männen tar upp sina batonger och ställer sig närmare 

mannen i svart. En av de blåklädda männen svarar “I did. You were supposed to be on your way 

to Fooddome Epsilon three days ago. Subdue him.”. Mannen knuffar och pekar med vänster 



 
 

hand på en av de två blåklädda männen som står nära honom. Den andra blåklädda mannen slår 

då mannen klädd i svart över armen med sin batong.  Nomad frågar Faith vad som händer och 

hon svarar “KSEC is happening. I had enough of this crap in prison.” Noah säger åt Faith att 

inte bli involverad och att detta inte är hennes strid, hon svarar med “Yes it is.” Faith springer 

via ett annat hustak och hittar en väg till männen. Faith kommer dit och männen i blått går emot 

henne med batongerna i händerna. De säger “Is that a runner?” och sedan börjar det slåss. Det 

är tre män, en i vita och blå kläder och två i blå och svarta kläder mot Faith.  

Som spelare är en tvungen att nu använda våld på männen för att hjälpa arbetaren. Efter att 

Faith har slagit ner männen på valfritt sätt så säger hon “Hey. You’re OK. I took care of them.” 

Mannen i svart svarar “Thank you. Thank you so much!”. Mannen står framåtlutad med 

händerna på sina knän. Efter det kommer en dialog mellan Nomad och Noah via radion. 

Nomad: “I saw that, Faith. Told you, you couldn’t fool me. She just helped that loCaste, Noah.” 

Noah: “Yeah… She takes after her parents … 

Nomad: You say that like it’s a bad thing! Keep looking for those relay boxes around the city, 

Faith. It’ll really help the outCaste.” 

4.2.1 Konnotationer  

När männen börjar bete sig aggressivt mot mannen klädd i svart så konnoteras makt. En makt 

som behålls med hjälp av rädsla och våld. Mannen klädd i svart är en arbetare som ber vakterna 

att scanna hans gridPrint för att bevisa att han är där han ska vara. Men vakterna påstår att han 

har brutit mot reglerna, och i spelets samhälle så ska konsumenter och producenter följa 

kapitalismens regler som även är lagar (Fulcher, 2004). Då mannen enligt K-SEC inte har varit på 

jobbet på tre dagar så har de inget annat val än att fängsla honom, men där våld involveras när 

han själv knuffar vakten. När de vill arrestera honom för att han inte är påväg till jobbet, som har 

en grund i det kapitalistiska maktstyret där konglomeratet har makten, skapat lagar för att minska 

förlusterna inom arbetskraft. I grunden finns lagen för att öka vinsten för företagen, där 

vinstdrivande faktorer är fundamentalt inom kapitalism Att Faith väljer att slåss mot vakterna för 

att rädda arbetaren tyder på hög moral, vikten av gemenskap och viljan att hjälpa andra som är 

underlägsna.  



 
 

4.2.2 Analys 

Ett kännetecken av socialism innebär en tro om möjligheten av ett egalitaristiskt system där 

värderingarna av solidaritet och samverkan står i grunden (Newman, 2005). Med egalitarism 

menas en tro på mänsklig jämlikhet, där alla ska behandlas lika. Detta är viktiga aspekter inom 

Socialismen, då Socialismen bygger på gemenskap, föreningar samt den differens som finns i 

samhället (Newman, 2005). I ett samhälle där allting är privatiserat och ett konglomerat av 

företag har makten, uttrycker Faiths vilja och handlingar ett motstånd mot kapitalism samt ett 

uttryck för socialistiska värderingar. Ian Bogost’s Procedural rhetorics (2007) tillämpas här, där 

valet av att ignorera situationen inte finns.  

För att fortsätta med handlingen i spelet och gå vidare är spelaren tvingad att gå till platsen av 

denna händelsen, använda våld för att bli av med vakterna och hjälpa mannen som blir 

misshandlad. Scenariot blir en representation av det kapitalistiska rättsväsendet ytterligare en 

gång, där våld och rädsla gentemot rättsväsendet blir uttrycket för kapitalism i den analyserade 

företeelsen. Faith som är protagonisten och utför handlingen för att hjälpa en annan man i form 

av gemenskap och solidaritet, uttrycker då socialism som hjälten i scenariot. Om procedural 

rhetorics tillämpas är denna händelse exponering av socialism som hjälpsam mot utsatta 

människor och kapitalism som våldsam (Bogost, 2007). I kontrast till detta är strukturen av 

händelsen uppbyggd så att spelaren och Faith måste använda våld. Där motivet till våldet är 

skildringen, vakterna agerar för att fängsla och straffa mannen som begått ett brott medans Faith 

nyttjar våld för att hjälpa en orättvist utsatt man.  

4.3 Faith möter fångar. 5 Timmar, 45 minuter, Thy Kingdom Come. 

Faith går på en plattform, där är datorer och till höger i scenen är det en glasvägg, med små hål i, 

i en vertikal linje. Faith vänder huvudet till både vänster och höger, och går sedan framåt. Från 

en ny vinkel ser vi inifrån rummet med glasväggar. Från höger dyker en kvinna i orange overall in 

i bilden, och kollar på Faith. Hon sätter sina händer på glaset, och viskar “Hey” med öppen mun 

och stora ögon och andas ut. Faith hör detta och kollar på kvinnan genom glaset. Då säger 

kvinnan “Faith Conners. I’ll be damned”. Faith vinklar huvudet lite åt höger och säger “I’ve seen 

you before”. Kvinnan bakom glaset lutar sig framåt och säger “My name is Aline Maera. I was 

lead scientist on Reflection. But I started asking too many questions, and when you stole the 

blueprint, Kruger made me a scapegoat.” medans hon gör en handgest. Faith säger “I don’t get 

it; Reflection is just a new way to connect to the grid. Why is it so damn important to 



 
 

everyone?”. Kvinnan bakom glaset kollar ner och sen upp samtidigt som hon gör en handgest 

säger hon “Because once you've been injected, the conglomerate won’t just track everything you 

do, they’ll influence your emotions as well. It will be the end of free thought as we know it.”.  

Ett tjutande ljud hörs, både Faith och kvinnan i orange rycker till. Kvinnan kollar mot andra 

sidan av cellen, som också är en glasvägg, medans Faith ställer sig mot väggen bredvid cellen. 

Kvinnan går tillbaka till glaset, sätter händerna mot glaset och säger “Kruger spent almost two 

decades on this, ever since he acquired your mother’s neural interface algorithms.”. Ett till 

tjutande ljud hörs från andra sidan cellen. Kvinnan går halvvägs in i cellen och kollar på andra 

sidan cellen. Hon vänder sig om och springer tillbaka till glaset och sätter händerna mot glaset. 

Samtidigt har Faith rört sig till glasväggen där hon också har händerna mot glasväggen. Kvinnan 

säger “Faith, you have to get me out of here, there is an emergency release over there.” Faith 

säger “wait. What was that about my mother?”. “Erica? We were colleagues long ago; it was her 

research that made Reflection possible. Why are you here?” Faith svarar “I’m looking for a 

runner. His name is Noah.”. Kvinnan i orange svarar “Yeah, they took him about an hour ago, 

to interrogation, I think.”.  

Faith tar ett steg tillbaka och kollar neråt, där kommer ett högt rasslande ljud, som gör att Faith 

flyttar sig till sidan av cellen där glasväggen har slutat. Vi hör en mansröst, Kvinnan i orange 

springer för att se vad det är, men kommer tillbaka till glasväggen och säger “Look, me and some 

others have a breakout plan in the works. Will you please help us?” Faith kollar på kvinnan och 

säger “of course. The emergency release, right? Where” Faith blir avbruten av ett annat rasslande 

ljud, kvinnan i orange håller sina händer högt, går bakåt och nickar åt ett håll bakom Faith. Faith 

nickar tillbaka mot kvinnan medans de båda vänder sig om och går ifrån varandra. Kvinna 

springer till andra änden av cellen, sätter händerna mot väggen och kollar ut. Skärmen blir vit. 

4.3.1 Konnotationer 

Faiths kroppsrörelse med att hon kollar till höger och vänster beror på att hon befinner sig i en 

facilitet som är hemlig samt att det är ett fängelse som hon brutit sig in i, därav försiktigheten då 

hon inte vet vad som är bakom varje hörn. Aline, kvinnan som är i rummet med glasväggar har 

en identisk utklädnad som Faith hade när hon satt i fängelse, där glasväggen med hål tolkas lätt 

till en fängelsecell. När kvinnan ser och börjar prata med Faith så står hon med öppen mun, 

stora ögon och andas tungt, detta konnoteras till förvåning och en igenkänningsfaktor. Detta 

förstärks när kvinnan nämner Faiths förnamn och efternamn i relation med “I’ll be damned” 



 
 

som är ett uttryck för överraskning eller förvåning. Faith känner också igen kvinnan i orange 

overall som bekräftas när kvinnan berättar att hon heter Aline och att de har träffats innan. Aline 

förklara att hon var den ledande forskaren på projektet benämnt Reflection.  

Aline säger att eftersom hon ställde för många frågor så blev hon syndabock när Faith stal 

ritningen till projektet. Faith och hennes organisation av Runners har inte begripit varför 

Reflection är så viktigt, för dem är det bara en uppdatering till det tidigare nätverket GridLink. 

Detta nätverk kopplar ihop allas information, exempelvis geografisk plats, arbetsinformation 

med flera. Med en stressad ton förklarar Aline att Reflection är mer än ett nytt sätt att koppla 

ihop alla, när en har blivit injicerad så har konglomeratet makten att styra dina känslor utöver att 

spåra allting du gör, Aline säger att detta är slutet för människors tankefrihet. Kruger har alltså 

skapat ett implantat som ger företaget makten att styra både individen och massans 

uppfattningar, attityder och inställningar. Ljudet som skrämmer både Faith och Aline konnoteras 

som en varningssignal av något slag, för vad vet inte spelaren. Det påverkar karaktärerna så att de 

båda blir mer stressade dock, Aline börjar ha mer koll på andra sidan cellen och Faith gömmer 

sig bakom väggen för att inte bli sedd från andra sidan cellen. Alines kroppsspråk när hon sätter 

händerna mot glaset och pratar med Faith tolkas som desperat, hon vill förklara hastigt och få 

hjälp att komma därifrån.  

Ända sedan Kruger fick tag på Faiths mammas algoritmer för två decennier sedan har Kruger 

arbetat på att skapa Reflection förklarar Aline. Ett högt dunkande ljud hejdar Aline från att 

fortsätta prata då hon springer in och kikar mot andra sidan, för att kolla om någon kommer mot 

dem. Nu är Faiths intresse fångat, då Aline har nämnt Faiths döda mamma och Faith sätter sina 

händer mot glaset på samma desperata vis. Aline är spänd vid det här laget och hastigt berättar 

för Faith att hon måste få ut henne och att där finns en nödutsläpp knapp nära henne. När 

Faiths mamma är nämnd dock är det vad hon fokuserar på dock och måste fråga om vad Aline 

sa om henne. Faith får ett snabbt svar att Faiths mamma, Erika, var en kollega med Aline för 

länge sedan.  

Erika var en forskare som gjorde projektet Reflection möjligt, vilket leder till Alines fråga om 

varför Faith är i en hemlig facilitet för konglomeratets fångar. Faith letar efter sin vän och kollega 

vid namn Noah, som Aline har sett vakter transportera till ett förhörsrum för en timme sedan. 

Ett dörröppnings ljud kommer från andra sidan cellen, vilket skrämmer dem båda så att Faith 

gömmer sig och Aline vänder och kollar. Ingen har kommit till Alines cell men ljudet av röster 

tyder på att de inte är långt bort. Då ber Aline direkt om hjälp, att de finns andra fångar som 



 
 

tillsammans med Aline har en plan att rymma. De behöver hjälp som Faith säger att hon 

självklart bidrar med. Men innan hon hinner fråga vart nödutsläppsknappen är hörs ett dörrljud 

som får både Faith och Aline att bli tysta. Aline nickar åt ett objekt bakom Faith som tyder på att 

knappen hon söker finns där. De går båda varsitt håll, Faith mot nödutsläppet och Aline mot 

andra sidan cellen.  

4.3.2 Analys 

GridLink står som grund till projektet som vi får mer information om i denna scen. 

Organisationen som Faith är medlem i, Runners, har under en längre tid varit kritiska till 

GridLink och dessutom skapat teknologi så att Runners kan koppla ifrån detta nätverket och inte 

bli spårade. Det nya nätverket ska med hjälp av nya implantat ha möjligheten till att styra 

användarnas känslor, en funktion som den totalitära makten drömmer om eftersom det är lag på 

att vara uppkopplad till detta nätverk. Med Reflection kan konglomeratet exempelvis skapa 

vilken förändring som de själv önskar, som lönesänkningar till hela befolkningen. Men samtidigt 

påverka befolkningens känsla till förslaget att vara positiva, ett tydligt exempel på hegemoni. Den 

nuvarande makten är baserad på dominans där våld står för en stor del av att skapa en 

underordnad arbetarklass. Reflection kan därav skapa en “ren” hegemoni i samhället där våld 

hade varit överflödigt. Med makten att styra massans inställning till diverse förändringar 

försvinner befolkningens fria tänkande och frihet att ta egna beslut precis som Aline nämner i 

spelet. Samhället är styrt totalitärt av ett kapitalistiskt konglomerat, en regering som uttrycks att 

vara antagonisten och den ondskefulla i detta sammanhang.  

Om procedural rhetorics (Bogost, 2007) tillämpas på strukturen av handlingen och 

begränsningen att som protagonist måste spelaren kämpa emot konglomeratet resulterar i att 

maktstyret med kapitalistiskt grund uttrycks som ondskefullt och manipulerande. Projektet 

Reflection har inte någon bas i kapitalism, där möjligheten att påverka massans känslor är en 

grund i det totalitära snarare än kapitalistiska konglomeratet. Reflection reflekterar den absoluta 

makt en totalitär stat har, med fullständig ignorans gentemot mänskliga rättigheter, folkets åsikter 

och personliga integritet. Faktumet att landet är styrt av ett konglomerat vars syfte är att gå i 

vinst och öka inkomst blir uttrycket för kapitalismen i scenariot. Projektet är inte kapitalistiskt i 

sig själv, men motivationen till planeringen och utförandet av projektet tolkas som att ha sin 

grund i att öka kapital och vinst inom konglomeratet.  



 
 

4.4 Stoppa Reflection. 6 timmar, 58 minuter, The Shard. 

Faith går fram till en panel och lägger en mobiltelefon med touchskärm på panelen. Hon säger i 

sin radio “I’m here. There’s a console here.”. Panelen är en några meter bred skärm, och när 

mobiltelefonen läggs på skärmen reagerar den. Det kommer en halvcirkel runt mobiltelefonen 

och till vänster står det en procentsiffra som börjar på ett och ökar till två och så vidare. Från en 

ny synvinkel ser vi Faiths ansikte, hon har ett leende på läpparna och kollar höger samt vänster. 

Bakom Faith ser vi en dörröppning som har starkt ljus ifrån sig, i ljuset ser vi tre silhuetter av 

människor som är kollar mot Faiths rygg. Faith ögonbryn höjs och hon vänder sig om hastigt. 

Spelaren får se en närmare bild på de tidigare silhuetterna, det är en man i mitten som har en 

tredelad kostym utan slips. Hans hår är kammat och han sträcker ut händerna för att hindra 

männen som står på hans sidor.  

Dessa två männen är klädda i svart med blåa ränder, de har en skyddsväst på bröstet och en 

hjälm med visir på huvudet. På deras armar står texten CP-2 och dessa männen stannar när 

mannen i mitten blockerar dem med sina armar. De tre männen rör sig framåt in i rummet, med 

mannen i mitten i framfart. Han säger “As I suspected. What do you hope to accomplish here?” 

samtidigt som han rör sig längre in i det enorma rummet med glas och skärmar som väggar åt 

alla håll. Faith tar två steg framåt mot de tre männen och svarar “I’m giving people the right to 

decide things for themselves.”. Med kostymmannen i bild skakar han på huvudet och svarar med 

en röst som är lite högre än förra gången han pratade “Oh, Faith. Hasn’t it ever occurred to you 

that people might want Reflection?”. Efter mannen har sagt detta börjar han gå fram och tillbaka 

från höger till vänster. Faith följer hans kroppsrörelse även om hon är tio meter bort och pratar 

tillbaka “They just want the pretty lie you’re giving them. Not the ugly truth.”. Med kameran 

bakom Faith ser vi de tre männen står och kollar på Faith när kostymmannen svarar “Oh yes, 

the truth is always ugly, isn't it? As you should know! It's your mother’s work that you intend to 

wreck after all!”. Med lite öppen mun och kisande ögon skriker Faith tillbaka “She never wanted 

this! You perverted everything she ever stood for.”. Mannen svara med rynkande panna och höjd 

röst “What do you know of her reasons? You were a child! You’re still a child. Wantonly 

destroying everything around you.”. I handen har han gabriel en skärm gjord av glas, som han 

använder ett finger för att dra åt höger. Efter han gjort detta hörs ett skarp ljud som får Faith att 

reagera då hon kollar upp och åt höger. Små svarta brickor formade som en pentagon dyker upp 

från höger och täcker alla fönster så det blir mörkare i rummet. Faith ställer sig bredbent och 

kollar på mannen när han säger “I promised your sister that I would capture you alive. Submit 



 
 

and you won’t be harmed.”. Han vänder sig om och lämnar rummet när han går till höger, Faith 

skriker tillbaka “Never”. Bakifrån de två andra männen ser vi att de börjar gå mot Faith som står 

i mitten av det ovala rummet. Skärmen blir vit.  

4.4.1 Konnotation 

För att skapa större förståelse för detta scenario är följande en kontext. Faith och organisationen 

Runners har med hjälp av före detta Krugersec anställda forskaren Aline Maera räknat ut att 

projektet benämnt Reflection har sin bas i Krugersecs huvudbyggnad The shard. Där befinner 

sig nu Faith för att plantera ett virus som kommer permanent förstöra Reflection. Gabriel 

Kruger som är direktör för Krugersec adopterade Faith yngre syster Cat när deras föräldrar blev 

mördade under deras barndom.  

Faith anländer till konsolen där planen är att plantera viruset, som hon genomför med 

placeringen av mobiltelefonen på panelen framför henne. Procentsiffran som dyker upp på 

skärmen tyder på att uppladdningen av viruset inte är omedelbar. Till en början blir Faith glad 

för att hon lyckats ta sig dit men ljudet av något okänt får henne att vända sig om för att se vilka 

de tre männen som spelaren ser är. De som träder in i rummet är två stycken Krugersec vakter 

och Gabriel Kruger i mitten. Direkt så hindrar Gabriel sina vakter från att gå och stoppa Faith, 

han är klädd i en tredelad kostym som bredvid vakterna med skyddsutrustning liknar en seriös 

affärsman. Gabriel som stoppar vakterna och sedan börjar prata är ledaren, där vakterna kommer 

lyda hans order. Med hans kroppsspråk och faktumet att han tar chansen att vara den som är 

närmast deras fiende, Faith, skapar en tolkning av att Gabriel är självsäker i scenariot där han 

kommer gå därifrån på hans villkor.  

Direkt när han undrar vad Faith ska åstadkomma genom att förstöra för Reflection skapas 

uppfattningen om att Gabriel själv tror på det han gör, att han gör det för samhällets bästa. Av 

samma uppfattning är Faith också, där hon vill att medborgarna i samhället har rätt att få 

bestämma själva, den fria rättigheten att ta sina egna beslut. Om Gabriel försöker manipulera 

Faith för att lyckas med Reflection eller om han tror på sin sak är osäkert när han påstår att 

medborgarna av Glass och Cascadia vill ha Reflection. Men Faith poängterar att han är en 

lögnare och att befolkningen inte vet hela sanningen, sanningen som tolkas vara makten att styra 

känslor. Faktumet är att Faiths mammas forskningsarbete är vad som ledde till att Reflection 

blev möjligt, och detta understryker Gabriel till Faith. Konnoteringen blir att Gabriel spelar på 

Faiths brist på en mamma under hennes barndom och att det möjligtvis kan ändra hennes 



 
 

uppfattning om projektet. Effekten är motsatt när Faith skriker tillbaka att hennes mamma inte 

stod för vad Reflection är och att Gabriel förvrängt Erikas, Faiths mamma, värderingar och 

åsikter.  

Gabriel som har tolkats som en duktig argumentativ talare hittills fortsätter med att betona att 

Faith var och är ett barn, som ett barn har man inte egenskapen att förstå vad för värderingar en 

vuxen människa har. Gabriel hänvisar även till Faiths föräldrar och nära vän Noah som alla har 

blivit dödade av Krugersec när han poängterar att allting runt henne förstörs. Det han trycker på 

i handen ser ut att endast vara en skiva glas, men när han trycker på glaset och hela rummet 

skärmas av skapas en förståelse att det är en dator eller kontroll. Rummet har nu blivit mörkare 

samt är det avgränsat så att Faith inte ska kunna fly undan vakterna. Faiths kroppsspråk 

konnoterar att hon är redo att slåss, då hon ställer sig bredbent och knyter ihop händerna. 

Gabriel säger att han lovat Faiths syster, Cat, att Faith ska fångas levande och inte död samt att 

om hon överlämnar sig själv kommer hon inte skadas. Gabriel ska inte vara med och fånga Faith 

så han lämnar rummet till höger från spelarens synvinkel, medans Faith skriker tillbaka med 

vrede och envishet. Innan scenen är slut får spelaren se de två vakterna bakifrån när det rör sig 

mot Faith, för att slåss.  

4.4.2 Analys 

Faktumet att Gabriel inte beordrar sina vakter att attackera Faith direkt när de inträder i rummet 

tyder på självförtroende, att hans försök att övertala Faith ska lyckas. Gabriel är medveten om 

vad Faith försöker åstadkomma och att överföringen av viruset inte sker omedelbart, alltså att 

det finns en tidspress för att stoppa henne. Hans försök att hindra henne görs med argument för 

att Reflection inte är så negativt som Faith tror, där Critical Play (Flanagan, 2009) kan tillämpas. 

Protagonisten och karaktärens värderingar som spelaren styr motstrider Reflection och vill 

stoppa projektet medans antagonisten argumenterar för att folket vill ha Reflection, det 

potentiella valet att inte stoppa Reflection presenteras inte som en del av spelets design. Den 

politiska värderingen i scenariot resulterar i att den kapitalistiska motivationen bakom projektet 

är girigt och endast ska möjliggöra mer kontroll för ledarna av samhället. Medans Gabriel påstår 

att folket vill ha Reflection, det nuvarande maktsystemet kan tyda på att invånarna förespråkar 

begreppet “ignorance is bliss”, där det finns en möjlighet att alltid vara lycklig. En situation som 

förespråkar hegemoni, där klasserna underkastar sig själva den dominerande makten frivilligt. 

Folket gör en frivillig underkastelse i utbyte mot en tjänst som har möjligheten att skapa ett 

utopiskt samhälle.  Lagarna i spelet förespråkar redan total hängivenhet till företagen, att alla 



 
 

medborgarna ska vara anställda och sträva efter att arbeta med total självuppoffring. Potentialen 

att med hjälp av ett knapptryck acceptera sitt öde som anställd med långa arbetsdagar och hårt 

arbete men samtidigt vara lycklig i livet låter som ett drömscenario för mänskligheten och 

massan. Flanagans (2009) teori om att det är valmöjligheterna och reglerna av spelet som gör 

försök att övertala blir då lämplig vid spelarens begränsningar att inte avbryta Reflection.  

4.5 Stoppa Reflection två. 6 Timmar, 59 minuter, The Shard. 

Efter att Faith har besegrat de två vakterna i föregående scen blir skärmen vit. Faith går fram till 

en dubbelglasdörr och försöker sära på den. Faith lyckas inte men detta, backar två steg och 

sparkar på dörren. Vi hör ett dunkande ljud och Faith som stönar. Faith vänder sig om och 

kollar mot andra sidan rummet. Från en ny synvinkel får spelaren se Gabriel Kruger gåendes från 

höger till vänster. Kameran zoomar ut så Faith syns i bild också, när både Gabriel och Faith 

börjar springa åt vänster i bild panerar kameran åt vänster och vi ser panelen med Faiths 

mobiltelefon på. Både Faith och Gabriel springer i full takt mot mobiltelefonen, Gabriel kommer 

fram först. Precis när Gabriel sträcker sig för mobiltelefonen så är Faith framme vid panelen 

också, med sin fart så sätter hon sin axel mot Gabriels och de båda ramlar över panelen utan att 

röra mobiltelefonen.  

De rullar vidare efter panelen, där Gabriel rullade längre ifrån panelen än vad Faith gjorde. Både 

Faith och Gabriel ställer sig upp, dock har Gabriel en batong i handen som han vecklar ut. 

Gabriel tar steg till sin höger, cirkulerande Faith och säger “Damn runt! I should’ve had you 

killed with your leech parents.”. Faith svarar “You’ve lost, Kruger. Your control ends here.” med 

en hög röst. Med högre volym i sin röst talar Gabriel till Faith “Reflection is not about control! 

it’s about survival.” där Faith snabbt svarar “For you and the other families maybe. It’s time you 

withered and died.”. Detta säger Faith med en röst som låter bruten när hon lutar sitt huvud 

framåt. Ett dunkande ljud hörs och hela rummet skakar till. Gabriel springer fram mot Faith och 

svingar batongen som Faith undviker med ett steg till sin egen vänster. Gabriel trycker batongen 

mot Faiths hals men misslyckas så att Faith får tag på batongen och slår Gabriel i ansiktet så han 

stapplar bakåt.  

Han reser sig upp och kollar på Faith medans han säger “By destroying Reflection, you're 

dooming your dear sister as well!” med en hög röst. Faiths röst är lägre än Gabriels när hon 

svarar “I’m setting her free!”. Gabriel börjar cirkulera Faith igen och skriker “Hardly. Isabel has a 

chronic lung condition. With Reflection, we’ve managed to keep it at bay. Destroy it--” Faith 



 
 

avbryter Gabriel med orden “You’re lying.” samtidigt som hon riktar sin blick mot golvet. “Am 

I? Am I lying? You almost managed to kill her once. Why not just go finish the job?” säger 

Gabriel medans han tar ett steg närmare Faith. Hon skriker tillbaka samtidigt som hon tar ett 

steg tillbaka “Stay back!”. Men Gabriel tar ett steg närmare och säger “Everyone around you 

dies, Faith. Did it ever occur to you, that maybe you're the one to blame?”. Faith visar sina 

tänder och slår Gabriels ansikte med sin högerhand. Resultatet av slaget blir att Gabriel faller till 

marken där han står på knäna. Faith sparkar Gabriel i magen när hon skriker “You killed my 

family! You killed my friends! And you killed Noah”. Faith tar upp batongen som ligger på 

marken, som gör att Gabriel kryper baklänges när Faith går mot honom. Precis när Faith lyfter 

armen för att svinga batongen mot Gabriel så kollar hon upp. I den vita skärmen bakom Gabriel 

ser Faith spegelbilden av en liten flicka. Faiths mun är öppen och hon vänder sig om där en 

kvinna i vita byxor och en vit rock står. Kvinnan andas tungt med öppen mun när Gabriel 

skriker till henne “What the hell are you waiting for? Stop that thing! And kill her!”. Både Faith 

och kvinnan kollar på panelen med mobiltelefonen och kvinnan börjar springa mot den. Precis 

innan hon är framme dock blir panelen helt svart, och kvinnan rycker till och hukar sig. Direkt 

skriker Faith “Cat” och kvinnan håller upp en hand med ett pekfinger mot Faith. Kvinnan 

vänder sig om och springer mot andra hållet och Faith följer efter. Skärmen blir vit. 

4.5.1 Konnotation 

I den föregående analyserade scenen så avskärmar Gabriel rummet så att det inte går att lämna, 

därför kan Faith inte öppna dörren som hon sparkar på. När det såg ut som att Gabriel lämnade 

rummet så hade han istället gått bakom en vägg för att nu kunna springa fram mot panelen och 

stoppa Faiths virus. Han är förmodligen medveten om att han inte kan besegra Faith i ett 

slagsmål därför satsar han på att överraska henne och avbryta hennes planer, men Faith hinner 

tackla honom innan han flyttar på mobiltelefonen. Faktumet att Gabriel förmodligen förlorar i 

ett slagsmål leder till att han har med sig en batong, som ska hjälpa honom i ett sådant läge. 

Gabriel är föraktfull när han börjar prata med Faith, och benämner henne som en blodigel och 

“runt”, en referens till ett djur som är minst i dennes flock. Faith tycker att hon har vunnit, och 

att Gabriel har förlorat kontrollen. Enligt Gabriel handlar inte Reflection om kontroll utan 

överlevad, vilket kan vara en referens till resurserna som börjar ta slut, en fråga som tas upp 

senare i analysen.  

Konglomeratet består av ett antal företag, dessa företag är i sin följd styrda av familjer som ärvt 

ledarpositioner och ägodelar i företagen. Detta är vilka familjer Faith refererar till när hon påstår 



 
 

att det handlar om överlevnad för familjerna och inte medborgarna. Faith har en fientlig 

inställning till Gabriel, hon önskar att han ska dö på grund av allt ont hon tycker han gjort mot 

henne. Hennes röst brister när hon skriker detta, som tyder på att hon är frustrerad och ilsken. 

Rummet skakar till för att byggnaden de befinner sig i håller på att rasa och att det skett en 

explosion. Gabriel använder detta skeende för att försöka överraska Faith och riktar ett slag med 

batongen på henne. Gabriel argumenterar för att Faith håller på att döda hennes egna syster 

också genom att förstöra Reflection, att med hjälp av projektet så kan Gabriel hålla henne vid liv 

då hon har en allvarlig sjukdom. Detta tolkas som ett övertalningsknep från Gabriel, även om 

Faith inte tror på det. Med att spela på Faiths känslor för hennes syster försöker Gabriel övertala 

Faith att inte förstöra Reflection eller skada honom. Gabriels övertalningsteknik fungerar inte, då 

Faith svarar med vrede och våld. Innan Faith ska börja slå en liggandes Gabriel dock så ser hon 

en reflektion av sin syster som barn i skärmen framför sig. Detta vet vi eftersom Isabell som 

barn har spelaren fått se i tidigare scener när Faith har flashbacks. När Faith vänder sig om är det 

hennes syster som står där, född Caitlyn men omdöpt till Isabell av Gabriel. Isabell är andfådd 

och ser inte välmående ut, när hon misslyckas att komma till mobiltelefonen som ska förstöra 

Reflection i tid så reagerar hon på nedstängningen. Hennes rörelse och hukning tolkas som 

smärta, och att Gabriel kanske hade rätt med att hon var sjuk där användningen av Reflection 

fungerade som en medicin. Faith blir orolig och vill springa fram till Isabell, men på grund av 

deras barndom som innehöll att Faith lämnade Isabell så finns det en splittring i deras relation. 

Isabell vill inte ha Faiths hjälp utan springer iväg, med Faith tätt bakom henne.  

4.5.2 Analys 

Gabriel är kränkande mot Faith med hans benämning av henne som en blodigel, det är inte 

första gången någon som inte är en arbetare benämns med detta ord och blir därav ett vanligt 

uttryck för kapitalism i Mirror’s Edge Catalyst. Ordet hänvisar till personen som en medborgare 

som lever på andra, på grund av det kapitalistiska synsättet och lagar som grundat samhällets 

maktstruktur. Gabriels uttalande om att Reflection inte handlar om kontroll utan överlevnad är 

en intressant poäng. Vid flera tillfällen under spelets handling tydliggörs den dystopiska 

framtiden som Mirror’s Edge Catalyst utspelas i, där resurserna som exempelvis vatten är på väg att 

ta slut. Överlevnaden som Gabriel refererar till tolkas vara översynen av dessa resurser. Med 

Reflection kan konglomeratet få kontrollen att distribuera vattnet på så sätt att alla människor 

och medborgare får exakt den mängd vatten de behöver för att överleva men att inget överskott 

ska delas ut.  



 
 

Resultatet av detta är att möjliggöra ett längre överlevande av mänskligheten och på så sätt ha 

större möjlighet att hitta en lösning på resursproblemet. Gabriels situation gör honom opålitlig 

då han vill övertala Faith att inte förstöra Reflection samt en rädsla för våld. Men Gabriel talar 

även om att Faiths syster Isabell är sjuk och att Reflection håller det i styr, ett uttalande vars 

sanning kan stadgas i Isabells rörelse. När Isabell misslyckas att avbryta viruset som Faith laddar 

upp och Reflection stängs ner så hukar sig Isabell på ett sätt som tolkas som smärta. Tidigare 

under spelet var det även tydligt att Isabell hade problem att andas när hon befann sig under jord 

i kloakerna. Gabriels uttalande om Isabells sjukdom är alltså sann och inte en lögn för att stoppa 

Faith. Då blir Gabriels uttalande om Reflection också trovärdigt, som även resulterar i ett 

förtroende för allt han har sagt till Faith. Hans tidigare påståenden tyder på att han bryr sig om 

Isabell och befolkningen av Glass, med resultatet av att en av dem är sann kanske betyder att de 

alla är det. Att spelaren då blir tvingad att stoppa Reflection kontinuerligt blir enligt Procedural 

rhetorics uttrycket för att allting Gabriel har sagt är en lögn, och att kapitalismen är i 

sammanhanget den ondskefulla makten som förintar rättigheten till fria tankar. 



 
 

4.6 Mirror’s edge symbol 

 

Figur 3- Mirror's Edge Catalyst symbolen 

Mirror's Edge Catalyst symbolen är en röd och vit symbol. Det är en vit bakgrund och den inre 

röda figuren har fyra kanter och den yttre har förutom hörnen också fyra kanter. Det är fyra 

olika delar i symbolen, två röda yttre delar, en röd inre del och en vit yttre del.  

4.6.2 Konnotering 

Den röda färgen på logotypen konnoterar i spelets kontext och med våra inlärda koder till 

Socialismen och vänsterblocket i politik, men röd färg symboliserar även målmedvetenhet och 

livlighet. Dessutom är den röda färgen en signalfärg som drar uppmärksamhet till sig och sticker 

ut (Bergström, 2012). Den vita linjen som skiljer de röda från varandra är i överkanten en mjuk 

form utan skarpa kanter. I underkanten så är det som tre uddar, alltså vassa kanter och hörn. 

Logotypen påminner om en färglagd variant av Horus öga. Horus Öga är en symbol av 



 
 

frälsarens uppoffring för mänsklighetens överlevnad (Bohigian, 1997). 

4.6.3 Analys 

Eftersom röd färg används i symbolen så vill skaparna att människor ska se symbolen, då röd 

sticker ut och är en färg som vi reagerar på. Vi analyserar att symbolen möjligtvis ska visa på 

Runners uppoffring då de lever som laglösa för att rädda mänskligheten mot konglomeratet och 

kapitalismen.  

  



 
 

5.0 Diskussion 

Med hjälp av dessa analyser kan vi se att det finns uttryck för kapitalism. Första analysen visar på 

kapitalism i staden, där vi jämför arbetssituationen med förbudet mot strejk som fanns under 

1800-talet. Det är ett uttryck för kapitalism där vi drar kopplingen till en tid när människor 

tvingas uppleva de värsta sidorna av kapitalism. Grunden i kapitalism är inte total makt av 

arbetarna där situationen är lik slaveri, utan ett ekonomiskt system baserat på vinst där 

möjligheten till arbete ska finnas för alla (Fulcher, 2004). Att ett kapitalistiskt samhälle resulterar i 

medborgare som är föraktfulla och hånfulla blir en representation av kapitalismen i Mirror's Edge 

Catalyst. Att samhället innehåller så mycket hat, våld och bevakning i ett maktstyre som är 

kapitalistiskt uttrycktes på samma sätt som innehållet. Samma situation hamnar spelaren i när 

spelaren blir tvingad att använda våld för att stoppa rättsväsendet i staden från att misshandla en 

man som inte tagit sig till sitt jobb. Det gemensamma uttrycket för både socialism och kapitalism 

blir våldsamt. Men då protagonisten ses som en godhjärtad rebell som slåss mot det ondskefulla 

konglomeratet, så uttrycks det kapitalistiska rättsväsendet återigen som kränkande och blir 

förbrytaren i sammanhanget. 

Reflection är ett projekt som är frihetsberövande, en funktion som tillämpas i en totalitär stat. 

Men där resultatet av projektet är en rik ledares dröm, där möjligheten att öka sin egen vinst 

uppstår. Det förekommer hegemoni i spelet, då människor offrar mycket av sitt privatliv i utbyte 

mot arbete och ett bekvämt liv. Genom gridLink så övervakas invånarna konstant och 

konglomeratet kan se deras tillgångar, deras geografiska position och arbetsinformation. På så 

sätt så ger underklassen i detta spelet, arbetarnas legitimitet till överklassen och konglomeratet. 

De enda som försöker att ändra på situationen och söker motstånd mot överklassen är Runners 

och Black november. Om man ska använda sig av Gramsci’s teori så bör konglomeratet förlora 

legitimiteten om motståndet fortsätter. Hade Reflection inte blivit stoppad av Faith hade 

hegemonin blivit en konstant i landet Cascadia, näst intill omöjlig att bryta (Gripsrud, 2006, s.83). 

Med teorierna Procedural rhetorics (Bogost, 2007) och Critical Play (Flanagan, 2009) hävdas att 

de värderingar som hittas och analyserades med teorierna fungerar inte endast som en 

presentation av värderingar, utan även en form av övertalning. När en viss värdering framställs 

på ett negativt eller positivt sätt kan spelaren uppta värderingen på samma sätt som det är 

representerat. Kapitalism framställs genomgående i Mirror's Edge Catalyst negativt. Med 

kopplingar till slaveri, totalitarism och frihetsberövande element representeras det kapitalistiska 



 
 

ekonomisystemet som antagonisten och orsaken till att dessa ogynnsamma scenarion har 

uppkommit. Socialismen har knappt uttrycks i spelet, endast för att protagonisten kämpar mot 

den kapitalistiska maktstrukturen leder inte det till att protagonisten står för socialism. Det finns 

inte uttryck för socialism på en nivå som kan begrundas i Procedural rhetorics (Bogost, 2007) 

eller Critical Play (Flanagan, 2009). Detta var inget misslyckande med forskningen, utan snarare 

ett resultat som visade på att socialism uttrycks vid sällsynta tillfällen med en viss positivitet. 

Därav kan uttrycket för socialism inte bli ett försök till övertalning, medans kapitalismens 

framställning i spelets design och struktur gör ett försök till negativ kritik gentemot kapitalism 

(Bogost, 2007).  

Spelaren har kontroll över protagonisten Faith, en rebell som även konnoteras som revolutionär. 

Hennes ständiga kamp mot maktstrukturen där strävan efter både politisk och ekonomisk 

förändring är målet. Våld används kontinuerligt igenom spelet av Faith för att ta sig vidare och 

störta makten, en vanligt förekommande metod i en revolution. Men dessa handlingar och 

strukturen av spelet försöker inte bryta hegemonin i det verkliga samhället, utan bidrar till den. 

Faktumet är att datorspelandet av en revolutionär inte gör spelaren till någon som försöker bryta 

hegemonin, utan stärker legitimiteten mot det dominerande maktstyret. Istället för att agera 

aktivt mot den ledande makten i samhället bidrar Mirror's Edge Catalyst till hegemoni på så sätt att 

personer som spelar stannar hemma och upplever en revolution i en virtuell värld. Samtidigt så i 

den virtuella världen lyckas aldrig Faith att störta det dominerande kapitalistiska skiktet, endast 

hindra den från att få en total makt med Reflection. Vid användningen av teorierna Procedural 

rhetorics (Bogost, 2007) och Critical Play (Flanagan, 2009) så analyseras detta scenario som en 

acceptans av det dominerande rådande ordningen.  

Golumbias (2009) teori om att World of Warcraft är kapitalistisk träning anser vi inte är tillämpbar 

på uppsatsens resultat. Elementen som grundade teorin är inte befintliga i Mirror's Edge Catalyst. 

Jakten efter en virtuell valuta som är växlingsbar med en fysisk valuta finns bara i spel som är 

online-baserade. Då Mirror's Edge Catalyst varken är online-baserad eller har en valuta 

överhuvudtaget blir kopplingen till att det är en version av träning obefintlig. Mirror's Edge 

Catalyst spelande är grundat i njutning av berättelsen och mekaniken i att utföra parkour samt ett 

vanligt förekommande spelfenomen, våld. Elementen i Mirror’s Edge Catalyst har därför inga 

relaterbara element med ideologisk träning, där vi anser att det varken är kapitalistisk eller anti-

kapitalistisk träning.  

Även om uppsatsens resultat visar på ett möjligt försök till övertalning enligt teorierna så är 



 
 

påverkan av övertalningen en viktig komponent. Om övertalningen på en sådan hög nivå att det 

resulterar i en påverkan av spelaren att engagera sig politiskt undrar vi. För att övertalningen ska 

ha en betydelse måste den leda till att spelaren ska bli aktiv inom politik eller rösta annorlunda i 

ett politiskt val på grund av spelets upplevelse. Men författarna av denna uppsats bedömer att 

övertalningen och påverkan av spelet inte uppnår till en nivå som hade ändrat en myndig persons 

värderingar till att exempelvis rösta annorlunda i ett val eller börja engagera sig i antikapitalistiska 

aktiviteter.  

  



 
 

6.0 Framtida forskning 

Denna form av forskning har möjligheten att vara oändlig, där letandet efter alla värderingar och 

alla ideologier är ett arbete med enorm utsträckning. Med hjälp av teorierna som användes i 

denna uppsats finns möjligheten att både analysera andra spel och leta efter samma värderingar, 

samt att analysera Mirror's Edge Catalyst med andra ideologier och värderingar i tanke. Valet av 

ideologier i uppsatsen var grundad i förkunskapen om att samhället i spelet var styrt med extrem 

kapitalism. Under genomspelandet visade sig olika andra teman som vid analys också varit 

intressant att analysera, övervakning och nationalism var de mest framträdande. I landet Cascadia 

finns det en extrem övervakning som inte är tekniskt möjlig när denna uppsats skrevs. 

Nationalismen är distinkt vid bemötandet av arbetare som har ett förtroende för kapitalismen 

och maktstyret som finns i spelet. Vid ett dussin tillfällen blev spelarens karaktär själv kallad 

blodigel på grund av de värderingar som inte stämmer ihop med nationens.  

En annan möjlig forskning skulle vara centrerad runt skaparna av spelet. Möjligheten att få fram 

tanken bakom val av struktur och design är relevant. Denna uppsats gjorde endast ett antagande 

angående att övertalning sker, medans exempelvis intervjuer med skaparna har potentialen att ta 

reda på om det var aktiva val för övertalning eller endast element för att göra spelet bättre 

kommersiellt eller dylikt. Reliabiliteten kan komma på fråga under en sådan forskning men 

resultatet blir ännu mer intressant i kombination med resultatet i denna uppsats. 

  



 
 

7.0 Implikationer för samhället 

Forskningen i uppsatsen visade på att värderingar förekommer i spel, där framställningen av 

värderingar genom struktur och design kan övertala en spelare undermedvetet (Flanagan, 2009). 

Kunskapen att underhållning som spel har möjligheten att övertala är inte vida känd, även om 

forskning från Ian Bogost och Mary Flanagan tyder på det. Ett exempel på hur värderingar 

framställs som dessutom kopplas till övertalning teorier inom spel ger ett tydligare uttryck för att 

möjligheten finns där. Spelskaparnas medvetenhet om potentialen att påverka människors 

värderingar kan även ha negativa effekter som kan kopplas till propaganda. Även om denna 

medvetenhet redan förekommer i spel såsom American Army (2002) gör inte alla spelskapare 

försök till påverkning och övertalning.  

Risken att denna uppsats ska påverka Mirror's Edge Catalyst skapare, DICE, är minimal. Om 

resultatet blivit känt till en stor massa hade dessa ändå inte blivit särskilt förvånad då 

spelskaparna är från och placerade i Sverige, ett land som har socialistisk statsminister och styre.  
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