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1. Inledning 

Det är inte helt lätt att erkänna för andra människor om man har tv-spel som intresse även om 

det börjar bli mer och mer accepterat. Vissa tycker att det är töntigt och att det inte är 

någonting som vuxna bör spela. Andra tycker att det är spännande och frågar vad för slags 

spel. Några undrar varför man ens gillar spel, för det finns väl ingenting i dem som kan vara 

nyttigt på något sätt? 

Tv-spel och allt vad detta innebär är ett mycket omdiskuterat ämne där åsikterna 

som finns är väldigt splittrade. Det finns studier som säger att “media violence increases the 

risk significantly that the viewer or game player will behave more violently both in the short 

and long run.”
1
 Det finns hemsidor som handlar om tv-spelsberoende och hur man ska kunna 

förhindra detta.
2
 Sedan finns det studier som istället handlar om vilka fördelar som finns med 

tv-spel.
3
 Och slutligen finns det spelare som talar om positiva personliga erfarenheter och 

säger att “[i]t’s increasingly believed that gaming makes you smarter, but I think the more 

important thing is that being able to accept and recover from setbacks, to put them into 

context and move on.”
4
 

 Det har som sagt gjorts studier om tv-spel, men det har också gjorts 

dokumentärer och hållits tal om dem. På hemsidan TED, en sida med samlingar av olika slags 

tal, finns det för tillfället 24 olika tal om spelande som var och en har minst 250 000 

visningar.
5
 Ett av dessa tal som i dagens läge har 3,539,329 visningar är ”Gaming can make a 

better world” av Jane McGomigal.
6
 Talets rubrik innehåller i sig ett starkt påstående och har 

uppenbarligen lockat många tittare, men hur kommer det sig att det har gjort det? På vilket 

sätt talar retorn om detta omdiskuterade ämne? 

 Själv är jag en av de människor som har tv-spel som intresse och det är just 

därför detta tal blir intressant för mig. Jag tycker personligen att det finns flera bra saker som 

man kan lära sig av tv-spel, men att säga att spelande kan leda till en bättre värld? Det gör mig 

fundersam och får mig att tänka på alla negativa aspekter om spelande som jag har hört, även 

om jag inte håller med i alla fall. Jag är medveten om att tv-spel inte är perfekta, de kan leda 

                                                           
1
 L. Rowell Huesmann, “The Impact of Electronic Media Violence: Scientific Theory and Research”, Journal of 

Adolescent Health 2007:41, sid. 11, http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1054-

139X/PIIS1054139X07003916.pdf (2014-01-21). 
2
 Video Game Addiction, http://www.video-game-addiction.org/ (2014-01-21). 

3
 Isabela Granic et al., ”The Benefits of Playing Video Games”, American Psychologist 2013:69, 

http://www.apa.org/pubs/journals/releases/amp-a0034857.pdf (2014-01-22). 
4
 Dan Seitz, ”The Most Important Lesson Video Games Taught Me”, Uproxx [pub. 2013-23-12], 

http://www.uproxx.com/gammasquad/2013/12/important-lesson-video-games-taught/ (2014-01-22). 
5
 “Gaming”, TED, http://www.ted.com/topics/gaming/page/1 (2014-01-22). 

6
 Jane McGonigal, ”Gaming can make a better world”, TED [pub. 2010-03], 

http://www.ted.com/topics/gaming/page/1 (2014-01-22). 

http://widget.uproxx.com/b/24/http:/science.dodlive.mil/2010/01/26/adults-benefit-from-playing-video-games-podcast/
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1054-139X/PIIS1054139X07003916.pdf
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1054-139X/PIIS1054139X07003916.pdf
http://www.video-game-addiction.org/
http://www.apa.org/pubs/journals/releases/amp-a0034857.pdf
http://www.uproxx.com/gammasquad/2013/12/important-lesson-video-games-taught/
http://www.ted.com/topics/gaming/page/1
http://www.ted.com/topics/gaming/page/1
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till både positiva och negativa saker, och därför gör detta tal mig extra nyfiken. Det finns 

många som säger gott om tv-spel, men det är första gången som jag har hört den här typen av 

ställningstagande. Har hon några fakta bakom påståendet eller är det snarare en önskan? 

 Det jag vill göra i denna uppsats är att se hur talaren Jane McGonigal försöker 

förmedla sitt budskap, vilka topiker det är hon använder sig av och vilka effekter dessa får på 

hennes budskap? Vilka punkter tar hon upp för att övertyga publiken om ett redan så 

omdiskuterat ämne? Detta vill jag undersöka för att få klarhet i hur någon argumenterar när 

denna har en tydlig och delvis extremt ståndpunkt som flera personer säkerligen inte kommer 

att hålla med om. 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Ted Talks 

TED ägs av The Sapling Foundation, som är ”a private nonprofit foundation”,
7
 och började 

som konferens 1984 för människor som var intresserade av teknologi, underhållning och 

design. Den har sedan dess utökats till två årliga konferenser, ”the TED Conference” och 

”TEDGlobal” samt bland annat utvecklat en hemsida som öppnades 2007 där de lägger upp 

filmer från sina talare. Under företagets beskrivning om sig själv står det: 

 

We believe passionately in the power of ideas to change attitudes, lives and, ultimately, the world. 

So we're building a clearinghouse of free knowledge from the world's most inspired thinkers, and 

also a community of curious souls to engage with ideas and each other.
8
  

 

På hemsidan står det att det finns över 1600 tal och när man tittar på kategorierna går det att 

se att de kan handla om allt från åldrande till Google och illusioner. Talarna får som sagt inte 

betalt för det de gör utan de talar för TED för att de bland annat vill kunna diskutera sina idéer 

med andra. 

 Dock så är exempelvis de kommande TED-konferenserna mer svårtillgängliga 

då de kan kosta allt från 3,750 till 6,000 amerikanska dollar.
9
 Vill man se konferenserna live 

kostar medlemsavgiften 600 dollar. Det är betydligt lättare att se talen via hemsidan där det är 

                                                           
7
 [författare saknas], ”Who Owns TED”, TED [pub. datum saknas], http://www.ted.com/pages/42 (2014-01-23). 

8
 [författare saknas],”About TED”, TED [pub. datum saknas], http://www.ted.com/pages/about (2014-01-23). 

9
 [författare saknas], “Ted Conferences”, TED [pub. datum saknas], http://www.ted.com/pages/registration 

(2014-02-19). 

http://www.ted.com/pages/42
http://www.ted.com/pages/about
http://www.ted.com/pages/registration
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gratis att titta samt att talen är översatta till flera olika språk så att de blir tillgängliga för en 

större global publik. 

2.2 ”Gaming can make a better world” 

Detta filmklipp har som sagt over 3 miljoner visningar i dagens läge och då är det bara 

visningarna på själva TED som är inräknade. På deras YouTube-kanal har filmen över 

600,000 visningar.
10

 Trots att det är fyra år sedan Jane McGonigal höll talet så finns det 

kommentarer på både Youtube och TED-Talks om talen och ämnet som skrevs under 2014. 

Kommentarerna handlar om allt från hur bra talet är till varför det inte fungerar och så 

diskuterar flera ämnet tv-spel och spelande i sig. Detta tyder på att ämnet fortfarande är 

mycket omdiskuterat och att talet är aktuellt trots att det hölls i februari 2010.  

 Talet är strax under 20 minuter och handlar om hur spelande, delvis fokuserat på 

onlinespel och World of Warcraft, gör människor till bättre personer och att spelarna har 

någonting som de kan dela med sig till resten av världen. McGonigal uppmuntrar publiken, 

och alla människor i allmänhet, att börja spela mer spel. Hon säger explicit att hon vill att alla 

människor ska börja spela minst en timme om dagen. Under talets gång tar hon upp ett 

exempel från det förflutna som handlar om spel och hon nämner tre spel som hon själv varit 

med och gjort. Dessa spel får spelaren att på diverse olika sätt bli mer engagerad i det som 

händer i världen och tvingas att försöka förbättra den för att klara spelet. McGonigal pratar 

om vad som skulle kunna hända om man överförde denna kunskap och denna vilja att klara 

spelen på ett så bra sätt som möjligt till verkligheten. 

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka normer och värderingar som ligger bakom 

den positiva synen på tv-spel, dvs vilka värderingar som argumentationen appellerar till. Jag 

har valt just detta tal för att det har hörts av så många och för att det är en sådan stark tes som 

drivs. Andra talare har talat positivt om spel och dess effekter, men jag har som sagt i 

nuvarande läge aldrig sett något på samma nivå som detta tal. 

Jag vill se vilka topiker som är representativa för talet och hur de används i 

talarens argumentation. Det kan vara svårt att svara på frågan varför talaren väljer just dessa 

topiker, men jag ska försöka att titta närmare på detta utifrån talets syfte och situation. För att 

komma fram till detta blir mina frågeställningar följande: 

 

                                                           
10

 TED, ”Jane McGonigal: Gaming can make a better world“, YouTube [pub. 2010-03-17], 

http://www.youtube.com/watch?v=dE1DuBesGYM (2014-01-23). 

http://www.youtube.com/watch?v=dE1DuBesGYM
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 Vilka topiker är dominanta och centrala i Jane McGonigals tal? 

 

Denna frågeställning kommer att hjälpa mig se hur talet är strukturerat och hur dess 

argumentation är upplagd. Detta kommer jag kunna göra genom att se hur uppdelningen av 

topiker ser ut, är de mer argumentationsinriktade eller handlar de om att sprida information? 

För att kunna gå in djupare på talet följer dock nedanstående frågeställning. 

 

 Hur går det att tolka Jane McGonigals användning av dessa topiker? 

 

Att följa upp med denna frågeställning kommer att hjälpa mig hitta djupare strukturer än bara 

mer grundläggande svar på vilka topiker som används. Genom att titta närmare på de exakta 

topikerna kommer jag också att kunna se hur hon argumenterar för sin sak och vilka 

värderingar som hon själv har, samt vilka som hennes publik antas ha. 

Trots att ämnet är så omdiskuterat redan idag vill jag hävda att det finns ett 

värde i att undersöka ett nyare tal som tar upp de positiva aspekterna av tv-spel. Genom att 

undersöka vilka topiker som tas upp i ett sådant tal kommer jag kunna se hur man diskuterar 

ett ämne som annars kan vara svårt att tala om, och hur man gör det på ett övertygande sätt. 

Vidare kommer en topikanalys att kunna hjälpa mig undersöka vilken doxa (det som 

målgruppen tror på och accepterar som sin sanning
11

) som talaren försöker förmedla samt 

anpassar sig till. Jag kommer att kunna undersöka vilka värderingar som Jane McGonigals 

argumentation uttrycker och därför är topikanalysen ett passande val i ett ämne som är så 

omdiskuterat som tv-spel. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

 

4.1 Den klassiska retorikens topiker 

Den klassiska retorikens topiker kan beskrivas som ”läran om de ’ställen’ där en talare kan 

finna ämnen, material och argument för sitt tal.”
12

 Ordet topik kommer från det grekiska ordet 

”topos” (pl. topoi) och betyder ”plats”. Detta är inte en fysisk plats utan kan snarare ses som 

ett ”tema” eller ett ”ämne” ur vilka talaren kan hitta information till sitt tal.
13

 Det finns flera 

olika topiker och de används på olika sätt: ”Vissa topoi fungerar bäst för att finna konkret 

                                                           
11

 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Studentlitteratur AB: Poland 2011, s. 169. 
12

 Grinde 2011, s. 125. 
13

 Grinde 2011, s. 125. 
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material eller ’innehåll’ till tal och texter, andra är mer användbara för att ge struktur och 

principertill argumentationer.”
14

  

Topikbegreppet är väldigt mångtydigt, det finns ingen klar enighet om vilka 

topiker som faktiskt finns eller vad de ska användas till. Denna osäkerhet visar dock på hur 

praktiska topikerna är som kreativa verktyg.
15

 De kan bland annat hjälpa till med att svara på 

de sju klassiska journalistikfrågorna: vem, vad, var, när, hur, varför samt med hjälp av vad. 

Om en talare går igenom dessa frågor och finner topiker som svarar på dessa så kan denne 

kontrollera att alla aspekter av en händelse har blivit täckt. Och för en analytiker blir 

topikerna också intressanta då de avslöjar var talaren har lagt sin fokus. 

 

Exempelvis skulle en marxistiskt präglad författare antagligen ge stort utrymme åt att beskriva 

själva sammanhanget eller kontexten där en händelse utspelar sig, medan en mer liberalt orienterad 

författare nog snarare skulle betona den handlande personen.
16

 

 

Ofta är det mycket svårt att kunna klassificera ett argument i ett tal som en enskild topik, men 

det är inte omöjligt att undersöka om en talare använder sig av vissa topiker eller om några 

topiker dominerar ett visst sammanhang.
17

 Och genom att undersöka i vilka utgångspunkter 

ett tal lägger sin fokus kommer det att bli lättare att gå in på talets struktur och djup – som 

exempelvis om berättelsen är mer marxistiskt präglad eller liberalt orienterad. Den topiska 

analysen besvarar frågan om ett tals argument är goda utifrån exempelvis om de är anpassade 

till talets målgrupp och deras doxa. 

 

4.2. Chaïm Perelman och topiker 

Det finns flera personer som har forskat om och utvecklat den klassiska topikläran, en av 

dessa är Chaïm Perelman. Perelmans argumentationsretorik är fokuserad på publiken: talaren 

måste enligt honom hela tiden anpassa sig till den utifrån varje enskild situation, både 

gällande metod och ämne. 

 

Talaren vänder sig till hela människan, men kommer i sin argumentation att, från fall till fall, söka 

åstadkomma olika effekter och använder sig därför i varje enskild situation av de mest passande 

metoderna, beroende såväl på talets ämne som på den typ av auditorium som skall påverkas. [---] 

                                                           
14

 Grinde 2011, s. 127. 
15

 Grinde 2011, s. 127. 
16

 Grinde 2011, s. 129. 
17

 Grinde 2011, s. 169. 
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Det enda allmänna råd som en argumentationsteori kan ge i detta fall är att talaren alltid bör 

anpassa sig till sitt auditorium.
18

 

 

Detta glider in i hur han ser på topiker, och anledningen till att jag har valt just hans teori är 

att den är fokuserad på värderingar och det känns mycket givande då det tal jag har valt ut 

handlar om ett ämne som många har splittrade åsikter om.  

I det tredje kapitlet av Retorikens Imperium talar Perelman om 

argumentationens premisser och säger att en argumentation antingen kan utvecklas från fakta 

eller sanningar: ”alltså ett objekt som, för att citera Poincaré, ’är gemensamt för många 

tänkande varelser och skulle kunna vara det för alla’.”
19

 Eller så kan argumentationen utgå 

från vad publiken föredrar, och denna preferens kan uttrycka sig i topiker – eller som 

Perelman väljer att kalla dem, loci.  

Här ser han skillnader på två typer av loci: ”Allmänna loci är mycket generella 

påståenden om vad som antas vara mest värt, oavsett vilken domän det är fråga om, medan 

specifika loci rör vad som är att föredra inom specifika domäner.”
20

 Genom att undersöka 

vilka loci som finns i en argumentation så kan man undersöka hur olika värden och 

värdehierarkier organiseras – man kan se vad en talare antar att publiken föredrar. Detta är 

kopplat till hur Perelman beskriver en argumentation. 

 

4.2.1 Allmänna loci 

De allmänna loci har Perelman delat in i följande kategorier: 

 

- Kvantitet: ”[D]et som gynnar det största antalet, det som är mest beständigt och det 

som är nyttigt är att föredra framför det som endast gynnar ett litet antal, det som är 

mer obeständigt eller som endast kan användas i specifika situationer.”
21

  

- Kvalitet: Handlar om det som är ”att föredra något anför att den eller det är unikt och 

sällsynt, oersättligt, att det rör sig om ett tillfälle som inte återkommer.”
22

 Denna 

fokuserar sig snarare på en mindre elit än massan och är utmärkande för det 

romantiska tänkandet. Kvalitet och kvantitet är de vanligaste loci. 

                                                           
18

 Chaïm Perelman, Retorikens Imperium, 2:a uppl., Retorikförlaget: Ödåkra 2013, s. 39. 
19

 Perelman 2013, s. 49. 
20

 Perelman 2013, s. 55. 
21

 Perelman 2013, s. 55. 
22

 Perelman 2013, s. 55. 
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- Turordning: ”[D]et som kommer före är överlägset det som följer, orsaken är 

överlägsen konsekvensen.”
23

  

- Existens: ”[D]et som faktiskt finns är överlägset det som endast är möjligt.”
24

 

- Väsen: ”[D]en individ som bäst representerar släktets väsen är överlägsen.”
25

 

- Person: ”[Ö]verlägsenheten kopplas här till personens autonomi och värdighet.”
26

 

 

I argumentationen har dessa loci en roll ”som är analog med antagandenas och 

förgivettagandenas,
27

 de är direkt kopplade till kulturella värderingar. 

Perelman säger att i vissa fall så kan en talare förvänta sig att publiken kommer 

acceptera dennes teser. Denna publik kan tillhöra ett visst yrke eller en trostillhörighet som 

gör att de har en delad doxa. Exempelvis kan en advokat utgå från att en domare kommer 

följa det landets lagar och deras rättsprinciper. Talaren måste anpassa sig till varje enskild 

situation och publik: 

 

Varje argumentation förutsätter ett föregående urval av fakta och värden, av hur dessa skall 

beskrivas, med vilket språkbruk samt av hur intensivt de skall betonas – en intensitet som varierar 

beroende på den vikt som de tillmäts.
28

 

 

Valet av fakta och värden som uttrycks i påståenden och beskrivningar ”avslöjas som 

medvetet eller omedvetet tendentiös när den konfronteras med andra, motsatta vittnesmål.”
29

 

Så argumentationen och dess topiker, loci, avslöjar inte bara vad talaren tror att publiken 

föredrar, utan de avslöjar också vilka val som talaren har gjort och vad denne har valt att välja 

bort istället. 

 

4.3. Bitzer och den retoriska situationen 

Enligt Lloyd F. Bitzer är en retorisk situation ”the situation which calls discourse into 

existence.”
30

 Situationen i sig sammanfattas som ”a natural context of persons, events, 

objects, relations, and an exigence which strongly invites utterance.”
31

 Bitzer menar att det är 

                                                           
23

 Perelman 2013, s. 56. 
24

 Perelman 2013, s. 56. 
25

 Perelman 2013, s. 56. 
26

 Perelman 2013, s. 56. 
27

 Perelman 2013, s. 55. 
28

 Perelman 2013, s. 59. 
29

 Perelman 2013, s. 59. 
30

 Lloyd F. Bitzer, “The Rhetorical Situation”, sid. 2. http://www.cwrl.utexas.edu/~davis/crs/E398t/Bitzer--

Rhetorical%20Situation.pdf (2014-04-29). 
31

 Bitzer, sid. 5. 

http://www.cwrl.utexas.edu/~davis/crs/E398t/Bitzer--Rhetorical%20Situation.pdf
http://www.cwrl.utexas.edu/~davis/crs/E398t/Bitzer--Rhetorical%20Situation.pdf
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dessa situationer som påverkar retoriken och att denna därefter måste anpassas till situationen 

och dess krav. Och för att kunna förklara denna retoriska situation använder sig Bitzer av 

begreppen exigence, audience och constraints. 

 Exigence är ett påträngande problem och Bitzer säger att det kan finnas flera av 

dessa i en och samma situation, men detta fenomen är bara intressant retoriskt när ”it is 

capable of positive modification and when positive modification requires discourse or can be 

assisted by discourse.”
32

 Alltså, exigence innebär att det behövs retorik i en viss retorisk 

situation. 

 Audience är publiken, den publik som ”consists only of those persons who are 

capable of being influenced by discourse and of being meditators of change.”
33

 Så en publik 

är bara retorisk när den kan fungera som en förmedlare av förändring utifrån det som 

diskursen vill förändra. En publik som lyssnar på vanlig poesi är därav inte retorisk.

 Varje retorisk situation består av ”constraints made up of persons, events, 

objects, and relations which are parts of the situation because they have the power to constrain 

decision and action needed to modify the exigence.”
34

 Några typiska constraints skulle kunna 

vara en människas tro, intressen och traditioner. 

 

5. Avgränsningar och tillvägagångssätt 

Då en topik är en ”plats” ur vilket en talare kan finna information till sitt ämne så följer det att 

det i princip går att hitta topiker överallt, samt att de finns både på höga och låga nivåer. En 

heltäckande topikanalys av ett tal skulle inte bli speciellt djupgående utan snarare spretig. 

Därför kommer jag i denna uppsats att fokusera mig på topikerna som är mest representativa 

för talet. Genom att göra detta kommer jag kunna hitta mer djupgående mönster i talet jämfört 

med om jag bockat av alla topiker som dyker upp i det.  

 Först och främst kommer jag att gå igenom hur talet ser ut rent 

argumentationsmässigt: jag kommer att gå igenom dess syfte, tes och argument (samt 

eventuella underteser och underargument) för att sedan ur dessa undersöka vilka topiker som 

jag kan hitta. Genom att fokusera mig på talets huvuddrag på dessa sett kommer jag att få en 

struktur på analysen, och jag kommer att kunna ta ut topikerna som är mest representativa för 

talet. Slutligen kommer jag att gå igenom dessa resultat utifrån vad Bitzer säger om den 

                                                           
32

 Bitzer, sid. 7. 
33

 Bitzer, sid. 8. 
34

 Bitzer, sid. 8. 
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retoriska situationen för att kunna titta närmare på varför McGonigal använder sig av de 

topiker som hon använder sig av. 

 

6. Tidigare forskning 

Det har inte genomförts någon tidigare forskning om detta tal som jag har hittat i dagens läge. 

Det finns som sagt ett flertal olika studier vad gällande tv-spel och dess olika 

effekter. Bland annat finns Game Studies, The International Journal of Computer Game 

Research.
35

 Game Studies har publicerat nummer mellan juli 2001 och december 2013 där det 

kan handla om allt från hur spel berättar en historia till de tidiga japanska spelens historiska 

utveckling. Det är inte ovanligt att se artiklar eller debattinlägg på hemsidor som recenserar 

tv-spel om just vad de kan leda till – både positivt och negativt. En annan sida som också 

intresserar sig för tv-spel och olika aspekter av dessa samt spelande är DIGRA, Digital Games 

Research Association.
36

 

Sedan finns det mer psykologiskt inriktade undersökningar som har undersökt 

tv-spel och till exempel säger “[i]n summary, although they are not the only factor that 

increases aggression, violent video games do have a significant effect on aggression.”
37

 samt 

att “[p]laying violent video games not only increases aggression, it also leads to less self-

control and more cheating.”
38

 Och så finns det andra psykologiska artiklar som hävdar precis 

motsatsen: “Violent video games might have a small correlation with aggressive behavior, 

emotions and thoughts, but it’s a weak and ultimately meaningless connection that makes 

little difference in the real world.”
39

 

 Det har också gjorts en hel del undersökningar om retorik och tv-spel. Bara en 

sökning via Stanford Universitetets-bibliotek visar att det finns över ett hundratal artiklar 

under ”The Rhetoric of Gaming”.
40

 Det kan vara studier som undersöker hur och om retorik 

                                                           
35

 Game Studies, The International Journal of Computer Game Research, http://gamestudies.org/1302 (2014-01-

28). 
36
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 Brad Bushman, “Do violent video games increase aggression?”, Psychology Today [pub. 2012-01-28], 
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01-28). 
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[pub.2013-11-25], 
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 John M. Grohol, ”Violence & Video Games: A Weak Meaningless Correlation”, PsychCentral [pub. 2013-09-

18], http://psychcentral.com/blog/archives/2013/09/18/violence-video-games-a-weak-meaningless-correlation/ 

(2014-01-28). 
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allmänt finns i tv-spel och vissa undersöker några specifika tv-spel utifrån vissa kriterier – så 

som exempelvis hur genus ser ut i det. 

 Vad gällande tidigare forskning om TED så har det skrivits en uppsats om hur 

tre tal från TED på tre minuter var upplagda för att övertyga världen om sina budskap. 

Uppsatsen heter ”Konsten att övertyga världen på tre minuter - Vad vi kan lära oss av TED-tal 

som goda retoriska exempel” och är skriven av Jennie Forsberg.
41

 Uppsatsen kom fram till 

att: 

 

För att hantera detta [situationen] visar det sig bland annat vara verksamt att förenkla budskapet så 

mycket som möjligt, bland annat genom att utgå ifrån egna erfarenheter och konkreta exempel, 

samt genom användandet av förtydligande antiteser och illustrerande beskrivningar. Även 

förmågan att engagera publiken är av avgörande betydelse, vilket exempelvis kan uppnås genom 

inkluderande retoriska frågor, guidande metakommentarer och ett publikfokuserat framträdande.
42

 

 

Dessa tre tal är som sagt betydligt kortare än det tal som denna uppsats ska undersöka, och det 

är inte säkert att ett långt tal använder sig av samma saker, eller behöver använda sig av, som 

ett kortare tal. Analysen som Forsberg genomför är också av ett bredare slag, hon fokuserar 

sig inte specifikt på topiker så som denna uppsats kommer att göra så det finns ett värde i att 

just analysera ett längre TED tal, både för att se hur ett längre tal fungerar men också för att se 

mera exakt hur topikerna används i ett mycket sett TED tal. 

 Topiker kommer som sagt från den klassiska retoriken och har använts samt 

forskats om i flera olika sammanhang. De har använts som teoretisk utgångspunkt i flera 

andra uppsatser och det har forskats om hur de fungerar i olika sammanhang. Exempelvis har 

Richard Weaver skrivit en artikel där han talar om vilka topiker som är mest effektiva. 

Weaver kom fram till att, från den mest effektiva till den minst effektiva, är det topiken som 

behandlar definition som är mest effektiv. Sedan kommer orsak och verkan, likhet och 

skillnad och slutligen topiker som handlar om vittnesmål och auktoritet.
43

 Helst så bör en 

talare börja med definition och sedan arbeta sig nedåt, men beroende på sammanhanget kan 

det vara bättre att direkt börja längre ner i ordningen. 

 

                                                           
41
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7. Analys 

 

7.1 Talets syfte och tes 

Ett explicit syfte som Jane McGonigal har med sitt tal tar hon upp redan i början av talet. Det 

handlar om att hon vill att fler människor, de i konferenspubliken inkluderade, ska börja spela 

större och bättre spel. ”Now, I have a plan for this, and it entails convincing more people, 

including all of you, to spend more time playing bigger and better games.”
44

 Denna 

uppmaning kommer tillbaka vid två tillfällen senare i talet: ”[l]et’s get half of us to agree to 

spend an hour a day playing games, until we solve real-world problems.”
45

 och “[a]nd that’s 

my hope, that you will join me in making and playing games like this.”
46

  

 Förutom själva talet är det också värt att nämna att eftersom McGonigal håller 

talet på en TED-konferens så finns det också ett underliggande syfte att försöka förverkliga 

deras idéer. Citatet nedan är som sagt det som TED själva säger att deras företag gör och vad 

för slags talare samt vilken publik de har. 

 

We believe passionately in the power of ideas to change attitudes, lives and, ultimately, the world. 

So we're building a clearinghouse of free knowledge from the world's most inspired thinkers, and 

also a community of curious souls to engage with ideas and each other.
47

  

 

Detta syfte glider dock in i det explicita syftet. Genom att undervisa och underhålla publiken 

så försöker McGonigal få dem att ändra först på sina egna vanor, och i förlängningen det som 

händer i världen. På just detta sätt glider det McGonigal vill, att alla ska börja spela mer tv-

spel eftersom det kan rädda världen, ihop med vad TED själva säger att de tror på och vad 

deras talare gör. 

 Något som kan ses som talets huvudsakliga tes är det påstående som dyker upp i 

dess titel, nämligen att spelande kan leda till en bättre värld. Det behöver inte nödvändigtvis 

vara McGonigal själv som döpte talet till detta, hon introducerar inte talet med det namnet, 

utan det kan vara TED själva som valde namnet. Även om just detta inte räknas som en del av 

talet och därmed är dess explicita tes, så visar däremot talets argument på samma sak, 

                                                           
44 [författare saknas], “Annotated transcript of Jane McGonigal: Gaming can make a better world in English”, 

Dotsub [pub. datum saknas], (00:16-00:26), http://dotsub.com/view/87e58675-24ba-408b-abbe-

97718a3b17b5/viewTranscript/eng (2014-02-21). 
45

 Dotsub, (15:11-15:18),  http://dotsub.com/view/87e58675-24ba-408b-abbe-97718a3b17b5/viewTranscript/eng 

(2014-02-21). 
46

 Dotsub, (19:16-19:20),  http://dotsub.com/view/87e58675-24ba-408b-abbe-97718a3b17b5/viewTranscript/eng 

(2014-02-21). 
47

 [författare saknas],”About TED”, TED [pub. datum saknas], http://www.ted.com/pages/about (2014-01-23). 
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nämligen att tv-spel och spelande kan leda till en bättre värld. Det är detta som McGonigal 

försöker förmå publiken och lyssnarna att tro på och det är därför jag har identifierat detta 

som tes, nämligen att spela tv-spel kan leda till en bättre värld. 

 

7.2 Talets argument 

Argumentationen i detta tal är väldigt tät och argumenten glider in i varandra på flera olika 

ställen. Här har jag dock tagit ut de huvudsakliga argumenten som McGonigal vid olika 

tillfällen i talet betonar extra tydligt. 

Ett av de första argumenten som dyker upp och som är tydligt kopplat till talets 

tes är: ”In fact, I believe that if we want to survive the next century on this planet, we need to 

increase that total [speltimmar] dramatically.”
48

 Detta kan ses som ett av talets 

huvudargument då många av de resterande argumenten förstärker detta påstående på diverse 

olika sätt. Bland annat utvecklas denna överlevnadsaspekt i påståendet: 

 

If we want to solve problems like hunger, poverty, climate change, global conflict, obesity, I 

believe we need to aspire to play games online for at least 21 billion hours a week by the end of 

the next decade.
49

 (01:11-01:24) 

 

Det är inte bara en sak det handlar om heller, utan citatet ovan visar att McGonigal är 

medveten om att det finns flera olika sätt som världen kan räddas på, och hon påstår att tv-

spelande kan leda till en förbättring åt dem alla. Så på ett sätt finns det flera små argument i 

detta större där varje exempel förstärker att man bör lägga ner mer timmar på tv-spel. 

Förutom dessa argument, som är mer kopplade till mer världsliga och på ett sätt 

mer praktiska fördelar med spelande, så tar McGonigal också upp en hel del och vilka 

fördelar tv-spel leder till för spelarna själva och deras medmänniskor runtomkring dem. Hon 

säger: 

 

And when we’re in game worlds I believe that many of us become the best version of ourselves, 

the most likely to help at a moment’s notice, the most likely to stick with a problem as long as it 

takes, to get up after failure and try again.
50

 (03:32-03:44) 
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Hon utvecklar denna “best version of ourselves” genom att säga att när man spelar tv-spel så 

har man helt andra möjligheter jämfört med vad man har i riktiga livet. En spelare blir på flera 

olika sätt alltid uppmuntrad att lyckas, ett spel ”never give you a challenge that you can’t 

achieve.”
51

 Både andra spelare och spelet i sig litar på att den individuelle spelaren ska kunna 

lyckas och att denne kommer klara av alla uppgifter som spelet ger dem. Alla uppgifter, om 

än svåra, går också att lösa. I och med detta säger McGonigal att “[g]amers are super-

empowered, hopeful individuals.”
52

 Nackdelen är dock att de inte tror att de kan lyckas med 

samma saker i det verkliga livet. Detta glider in i ett av motargumenten som McGonigal 

besvarar i sin tes. 

 Hon ställer sig också två frågor, nämligen “[h]ow can we take those feelings 

from games and apply them to real-world work?” samt “[w]hat exactly are gamers getting so 

good at?”
53

 Detta kan ses som de huvudsakliga motargumenten som hon tar upp i talet, och 

McGonigal besvarar dem på ett tydligt sätt genom tre argumenterande exempel. Dessa är en 

undersökning, en historisk händelse samt spel som hon själv har gjort.  

Undersökningen är gjord av ekonomen Edward Castronova och handlar om 

varför människor lägger ner så mycket tid, energi och pengar på online-världar. Han förklarar 

det med att spelare får ta del av samma fördelar som McGonigal beskriver i sitt argument om 

att spelare blir den bästa versionen av sig själva. Detta argument stärker på så vis 

McGonigals, det är inte bara någon som är intresserad av och arbetar med spel som säger att 

det finns något positivt bakom dem, utan en ekonom säger också det. ”And he’s an economist. 

So, he’s rational” säger McGonigal själv om honom. 

  Den historiska händelsen används för att svara på frågorna som McGonigal 

ställer sig, och den används som ett tydligt exempel som stärker hennes tes om att spelande 

kan leda till en bättre värld. Händelsen skedde för 2,500 år sedan och utspelade sig på det 

sättet att kungen av Lydia lyckades få sitt folk att överleva svält genom att ”[o]n one day, 

everybody would eat, and on the next day, everybody would play games”.
54

 Detta skedde 

under 18 år innan folket var tvungna att spela ett sista spel där befolkningen delades upp i två. 

Förlorarna skulle få lämna staden och ge sitt ut på ett äventyr tillsammans så att de kunde 
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bygga upp ett liv någon annanstans. McGonigal säger att även om detta låter galet så kan det 

mycket väl vara sant då forskare har hittat bevis på att två folkslag som bor på helt olika 

platser delar samma DNA. Så spelande räddade ett helt folkslag från först svält och ledde 

senare till att civilisationen kunde växa och sprida sig. 

 Det sista exemplet som svarar på hur man kan ta känslorna från tv-spel och 

applicera dem på det verkliga livet är baserat på McGonigals egna erfarenheter och det som 

hon har forskat om på The Institute For The Future: ”I’m just going to very briefly show you 

three games that I’ve made that are an attempt to give people the means to create epic wins in 

their own futures.”
55

 I det första spelet fick spelarna leva som om det fanns ont om olja i 

världen och de var därför tvungna att leva väldigt sparsamt. Många av spelarna behöll det mer 

sparsamma sättet att leva på tre år senare efter att spelet släppts.  

Det andra spelet gick ut på att mänskligheten hade 23 år kvar på jorden och att 

alla behövde samarbeta för att hitta nya lösningar på hur man skulle göra i framtiden med 

mat, energi, m.m. 8,000 människor deltog och kom upp med 500 kreativa lösningar för 

problemen som de fick ta del av. Det sista spelet hade inte släppts ännu när McGonigal höll 

talet, men det gjordes i samarbete med the World Bank Institute. Syftet skulle vara att lära 

spelarna ”social innovation skills” och om man klarade spelet så kommer spelaren ”be 

certified by the World Bank Institute as a Social Innovator, class of 2010.”
56

  

 McGonigal sammanfattar denna del av talet med att säga ”[w]ell I hope that you 

will agree with me that gamers are a human resource that we can use to do real-world work, 

that games are a powerful platform for change.”
57

  

 

7.3 Talets topiker 

 

7.3.1 Det första argumentet 

Ett av talets första argument handlar om att för att överleva nästa århundrande på planeten så 

måste människan öka sitt antal speltimmar. Detta kan definitivt ses som den loci som är 

kopplad till kategorin kvantitet. Detta argument gynnar det största antalet, argumentet vänder 

sig till alla människor och handlar om hela mänskligheten och deras överlevnad. Förutom att 
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det vänder sig till alla så är nog det också relevant för alla, förhoppningsvis vill alla att de 

själva och deras omgivning ska överleva nästa århundrande. Sedan är denna typ av loci 

beständig och nyttig, det går självklart att vara skeptisk till att just tv-spel kan rädda världen, 

men att rädda världen i sig är svårt att argumentera emot. Majoriteten av alla i publiken och 

alla som ser talet vill nog att världen ska räddas.  

 Att börja med detta argument och denna typ av loci är ett strategiskt drag av 

McGonigal, förmodligen är det inte alla i publiken som är intresserade av tv-spel – både 

ämnet i sig men också själva spelandet, och många av mottagarna behöver sannolikt 

övertygas om att det finns något intressant i talet att lyssna på. Däremot är det ju så att 

deltagarna på konferensen har betalat för att komma och höra talarna, och på ett eller annat 

sätt är de nog intresserade av att höra talet, men det är just ämnet och tesen som McGonigal 

måste övertyga dem om. Och då börjar hon med att koppla ett ämne som inte alla är 

intresserade av till ett annat ämne som alla högst sannolikt tycker är viktigt (även om man 

kanske inte aktivt är involverad i det genom exempelvis sitt jobb). 

Detta argument vänder sig inte bara till spelare själva, utan det är riktat till alla 

människor. Sedan handlar informationen om något så centralt som mänsklighetens 

överlevnad. McGonigal tycks därmed ha varit medveten om att alla mottagare inte tillhör 

gruppen som direkt kommer att acceptera det positiva med tv-spel. Detta utvecklas som sagt 

vidare i nästa påstående: 

 

If we want to solve problems like hunger, poverty, climate change, global conflict, obesity, I 

believe we need to aspire to play games online for at least 21 billion hours a week by the end of 

the next decade.
58

  

 

Förutom att utveckla det första argumentet så tycks McGonigal här svara på den stereotypiska 

bilden att de som spelar tv-spel inte tillför speciellt mycket till samhället – utan de sitter 

snarare bara hemma i sina soffor och äter pizza och dricker cola. Här påstår McGonigal 

någonting helt annat. Det är också passande att hon tar upp ”obesity” som problem eftersom 

det brukar finnas en tanke om att spelare ofta är lata och överviktiga då de bara sitter hemma 

hela dagarna. Förutom att vända sig till de som har denna syn på tv-spel och spelare så kan 

detta argument också användas för att smickra spelarna själva och visa dem att McGonigal 

tycker att de är viktiga. 
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McGonigal preciserar också vad det hon menar med överlevnad, och att hon tar 

upp flera olika exempel visar att hon anpassar sig till en publik som prioriterar olika saker 

som viktigt. När en person hör ”överlevnad” kanske denne tänker på svält medan en annan 

tänker på klimatförändringar. Genom att ha flera exempel plockar McGonigal upp flera 

lyssnare, hennes kvantitets-loci för samman flera publiker genom att visa att tv-spel inte bara 

handlar om tv-spel utan att det också handlar om mycket större ämnen som är relevanta för 

alla. 

 När Perelman talar om topiker, eller loci, säger han som sagt att ”[a]llmänna loci 

är mycket generella påståenden om vad som antas vara mest värt, oavsett vilken domän det är 

fråga om, medan specifika loci rör vad som är att föredra inom specifika domäner.”
59

 

Eftersom McGonigal har en så stor publik, både i själva konferensen men också i och med 

den globala publiken som kan titta på talet vart i världen de än befinner sig via TEDs hemsida 

så kan det vara svårt för henne att använda sig av specifika loci. Perelman säger att kvantitets-

loci är en av de vanligaste, och att denna loci finns i talets första argument visar på att även 

om McGonigal vet att hon har en stor publik så är hon inte helt säker på vilka som faktiskt 

finns i den. De olika exemplen som hon tar upp riktar sig till flera olika personer och även om 

olika exempel riktar sig till olika personer så finns det också några personer som riskerar att 

bli uteslutna. 

 På ett sätt går det att säga att genom att vara så generell och vända sig till så 

många i början riskerar McGonigal att förlora publiken som faktiskt är intresserade av tv-spel, 

nämligen de som spelar för att ha roligt. Detta är en självklar publik till talet, men genom att 

vara så generell i början och vända sig till så många så finns risken att McGonigal kommer 

förlora de mer specifika lyssnar-grupperna då de kanske inte känner att hon vänder sig till 

dem också. Självfallet är det så att de kan lyssna på talet ändå eftersom de är intresserade av 

ämnet och att tesen som hon driver kan ses som så extrem att de vill veta mer fast hon inte 

direkt talar till dem.  

Dock säger McGonigal att hennes syfte är att hon vill att fler människor, de i 

konferenspubliken inkluderade, ska börja spela större och bättre spel. De som spelar för att 

ha roligt kan räknas in i denna publik, men McGonigals syfte och kvantitets-topiken visar på 

att hon har gjort ett val med vilken doxa hon vänder sig till och personerna med denna doxa är 

de som inte redan ser något positivt med tv-spel.  
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7.3.2 Det andra argumentet 

Om det första argumentet vänder sig till en viss publik så vänder sig det andra vid en första 

anblick till en annan. 

 

And when we’re in game worlds I believe that many of us become the best version of ourselves, 

the most likely to help at a moment’s notice, the most likely to stick with a problem as long as it 

takes, to get up after failure and try again.
60 

 

Detta argument är baserat på en kvalitets-loci som är ”att föredra något anför att den eller det 

är unikt och sällsynt, oersättligt, att det rör sig om ett tillfälle som inte återkommer.”
61

 På ett 

sätt rör detta sig om ett tillfälle som visserligen kan återkomma, man kan alltid spela om ett 

spel, men tillfället är sällsynt och unikt på det sättet att det inte är alla som kommer att få 

uppleva det. Och den känslan man får vid det tillfället när man spelar är helt unik och kommer 

aldrig kunna upplevas på exakt samma sätt. 

Argumentet är snarare fokuserat på en betydligt mindre grupp jämfört med den 

större massan som McGonigal vänder sig till i inledningen. Här vänder sig McGonigal mer 

till spelarna och deras doxa, nämligen genom att säga att tv-spel är någonting positivt och att 

de spelar dem av en anledning. Spelarna kanske inte direkt tänker så som hon, att de blir en 

bättre version av sig själva, men de kommer nog känna igen sig i att inte ge upp. McGonigal 

säger ”vi” och ”oss” vilket antyder att hon själv är en av spelarna.  

Man kan fråga sig om detta argument inte indirekt vänder sig till en större massa 

som har värderingen att de som spelar tv-spel inte tillför något till samhället. På ett sätt börjar 

McGonigal svara på dessa farhågor, spelarna blir faktiskt bara bättre människor av att spela 

tv-spel. Och även om ”vi” och ”oss” tycks syfta på spelarpubliken så handlar argumentet om 

alla, vem som helst kan spela tv-spel och bli en bättre människa av det. Med tanke på vilket 

syfte som McGonigal har är detta inte omöjligt. Detta antydande utvecklas också senare i 

talet. 

Förutom att argumentet visar på en kvalitet i och med det specifika tillfället och 

den mindre publiken så går det också att se en tydlig väsen- och person-loci i det. Perelmans 

definition av en väsen-loci är ”den individ som bäst representerar släktets väsen är 

överlägsen,”
62

 och person-locin handlar om överlägsenheten när den är kopplad till en 
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persons autonomi och värdighet. McGonigal säger i detta argument och senare att “[g]amers 

are super-empowered, hopeful individuals.”
63

 Hon säger inte explicit att spelare är bättre än 

andra personer, men eftersom de blir en bättre version av sig själva samt att de är ”super-

empowered” som individer. Dessa argument visar att McGonigal anpassar sig till 

värderingarna om att spelare inte är de bästa personerna, exempelvis genom att de är 

aggressiva och att de inte har någon självkontroll.
64

  

Hon betonar spelarna och deras egenskaper vilket Perelmans teori pekar ut som 

viktigt. 

 

Varje argumentation förutsätter ett föregående urval av fakta och värden, av hur dessa skall 

beskrivas, med vilket språkbruk samt av hur intensivt de skall betonas – en intensitet som varierar 

beroende på den vikt som de tillmäts.
65

 

 

Genom att betona vilka slags personer som spelarna faktiskt är, och hur de är som personer så 

bygger McGonigal upp en positiv bild av dem.  

Det är inte bara det att tv-spel leder till en bättre värld, utan i talet betonar 

McGonigal också på flera olika ställen hur spelare är som personer och vilka positiva attribut 

de har. Detta gör hon för att kunna gå vidare till hur och varför spelande leder till en bättre 

värld, men att hon väljer att just fokusera sig på spelarna istället för spelen antyder att 

McGonigal känner att det är där problemet ligger. Både personligen eftersom hon har valt att 

tala om just detta och inte någonting annat, men också för att hon tror att publiken behöver 

övertygas om just detta faktum. 

 För att sammanfatta de första argumenten och deras loci, McGonigal börjar talet 

med att fokusera sig på inom vilka olika områden som spel kan rädda världen på samt varför 

spelare är bra människor. Detta gör hon innan hon kommer till sak och börjar säga varför och 

hur spelande kan rädda världen. Förmodligen beror detta på den splittrade bilden som finns av 

tv-spel och dess effekter. Om McGonigal ens ska kunna börja övertyga publiken om det hon 

vill tycks hon känna sig tvungen att först säga något om de olika negativa aspekterna som 

bland annat forskning har tagit upp om tv-spel. Hon gör inte detta på ett explicit sätt, men 
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utifrån hennes loci går det att se att hon i alla fall är medveten om att dessa värderingar kan 

ligga i bakhuvudet på publiken. 

 

7.3.3 Besvarandet av motargument 

Hon svarar lite mer direkt på de tankar man kan ha när hon ställer sig frågorna “[h]ow can we 

take those feelings from games and apply them to real-world work?” (04:09-04:14) och 

“[w]hat exactly are gamers getting so good at?” (07:54-07:57) Dessa frågor skulle kunna ses 

som de huvudsakliga motargumenten man kan ha mot hennes tes och därför är McGonigal 

noggrann med att ge utförliga svar på dem. 

 Det första argumentet som svarar på dessa frågor är som sagt undersökningen 

som är gjord av Edward Castronova. McGonigal påperkar att han är en ekonom till skillnad 

från henne själv och det antyds starkt att detta är en anledning till att man kan lita på honom 

och hans information. Detta argument skulle man också kunna säga är baserat på en väsen- 

och person-loci. McGonigal säger att Castronova är en ekonom och därför är han rationell, 

“[n]ot like me -- I'm a game designer; I'm exuberant.”
66

 Hon pekar ut honom som mer 

trovärdig än henne själv och gör honom till en bättre representant att tala om ämnet på grund 

av hans yrke.  

 Nu kanske Castronova inte är den absolut bästa individen bland alla människor 

att tala om ämnet, men eftersom undersökningen handlar om hur och varför man spenderar så 

mycket tid samt pengar på spel så är det definitivt inom hans kunskapsområde. Här är det 

också tänkbart att McGonigal valde att använda sig av hans resultat då ekonomer brukar 

kopplas samman med attribut som just rationalitet och logik. Det är möjligt att hon tänkte att 

med hjälp av honom och hans yrke så skulle trovärdigheten i talet och för McGonigal själv att 

höjas. 

Förutom att anpassa sig till uppfattningen som finns om ekonomer visar 

McGonigal också att hon är medveten om den doxa som kan finnas om spel-designers och de 

som arbetar med spel. Hon säger själv att eftersom hon är en spel-designer så är hon 

sprudlande, överdådig,
67

 vilket tycks vara någonting negativt i detta sammanhang. Precis 

innan hon talar om hans undersökning har hon berättat att tv-spel leder till samma saker som 

han tar upp, så med tanke på ordningen verkar det som hon har en bild av att publiken inte 
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nödvändigtvis kommer tro på henne. Därför fortsätter hon med att ta upp en ekonom vars 

undersökning säger samma sak som hon precis har gjort.  

 Nu finns det ingenting som antyder det i talet genom ordval och liknande, men 

det är intressant att peka ut att McGonigal använde sig av en mans undersökning med tanke 

på att spelbranschen är dominerad av män, både gällande spelare och spelskapare.
68

 Detta är 

inget negativt i sig, men så som vissa personer har pekat ut: “If you are a woman in the 

industry, there are all these little signals that you are not part of the club, that this is not your 

tribe,” said Norton, 35. “After time, it wears you down.”
69

 

 Som sagt, det finns inget i talets språk som antyder det, men det är inte helt 

omöjligt att McGonigal känner att hon behöver använda sig av Castronova för att hennes 

position som kvinnlig designer och talare inte är helt säker från skepticism från publiken. Om 

man tänker på vad Perelman säger om loci, att de är direkt kopplade till kulturella värderingar, 

så är det inte omöjligt att McGonigal har valt ut Castronova för att värja sig om potentiella 

värderingar om att hon inte riktigt vet vad hon talar om eftersom hon är kvinna och att hon 

talar om ett ämne som främst män är intresserade av (även om detta har börjat ändras mer och 

mer) och jobbar med. Däremot så kan det självklart vara så att det inte finns någon kvinna 

som har gjort en liknande undersökning och det är därför McGonigal valt Castronovas 

undersökning. 

 Den historiska händelsen som används för att svara på frågorna har sin 

utgångspunkt i en kvantitets-loci. Under en period på 18 år lyckades spel rädda ett helt 

kungarike från svält, detta exempel återkopplar starkt till det McGonigal säger i början om att 

spel kan lösa problem som just exempelvis svält. Spelandet kunde verkligen klassas som 

nyttigt och beständigt eftersom det fungerade under så lång tid. Denna händelse fungerar som 

ett bevis på att spel faktiskt kan, och har, räddat världen. McGonigal tycks anta att detta är 

någonting som publiken kan vara skeptiska till, och genom att ta upp exemplet svarar hon på 

dessa tvivel. Dock fortsätter hon med att ge händelsen en mer legitim grund i och med att 

forskare säger att det kan vara sant, så hon svarar också på tvivlet som kan uppstå när hon 

beskriver det som hände.  

 I och med detta går det att se spår av en existens-loci också, ”det som faktiskt 

finns är överlägset det som endast är möjligt.”
70

 Det är lätt att ställa sig en teori om hur spel 
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skulle kunna rädda världen, men det är svårare att visa i praktiken. Om publiken väljer att ta 

detta som en sanning så får de ett faktiskt bevis på att spelande kan och att faktiskt har 

fungerat. Vidare går det också att se små spår av en person-loci, McGonigal refererar till 

forskare och använder sig av dem för att stärka sitt påstående. Dock så nämner hon dem inte 

vid namn vilket kan vara både positivt och negativt. Positivt då det antyder att det är flera 

forskare som har kommit fram till samma sak, negativt för att man kan ifrågasätta 

sanningshalten i informationen. 

 I allmänhet är detta argument väldigt viktigt för att svara på den doxa som 

McGonigal antar att publiken har, nämligen att de är skeptiska och att de inte tror på att just 

tv-spel av allt som finns i världen kan rädda den. Folk spelar ofta tv-spel för att de vill bli 

roade, och även om det finns lärande element i dem så brukar underhållning vara det som man 

först och främst tänker på. Och även om andra personer inte själv spelar brukar många dela 

denna syn. Men historien säger att man kan rädda världen och göra någonting bra samtidigt 

som man har roligt.  

 Det sista exemplet som svarar på McGonigals frågor om hur man kan överföra 

positiva känslor från spel till verkliga livet samt vad det är som spelare är så bra på besvarar 

McGonigal genom att hänvisa tillbaka till sig själv och sina erfarenheter som hon har skaffat 

sig inom ämnet. Argumentet har främst sin utgångspunkt i en väsen- och person-loci. Hur de 

är utformade sen kan däremot ses som en kvantitets-loci. 

 

7.3.4 Användningen av en auktoritet 

Tidigare har McGonigal själv antytt att eftersom hon är en spel-designer så är hon kanske inte 

den mest lämpade personen, men nu när det kommer till riktiga tv-spel tar hon mer plats 

vilket är passande med tanke på att inom detta område så bör hon veta mer än exempelvis 

Castronova. Dock börjar McGonigal inte direkt med att prata om vilka spel hon har gjort, utan 

hon berättar först att hon har jobbat de senaste åren på företaget The Institute For The Future. 

Hon säger att när företaget tänker på framtiden är det utifrån dessa tankar:  

 

We do not want to try to predict the future. What we want to do is make the future. We want to 

imagine the best-case scenario outcome, and then we want to empower people to make that 

outcome a reality. We want to imagine epic wins, and then give people the means to achieve the 

epic win.
71
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The Institute For The Future är ingen individ, men institutionen blir ett väsen som blir 

överlägsen på att presentera informationen då det handlar om framtiden. Och detta görs 

genom McGonigal och henne som person. 

 Att McGonigal börjar med att berätta om The Institute For The Future och inte 

om sitt jobb kan antyda att hon förväntar sig att publiken inte direkt skulle acceptera det hon 

har gjort. Utan McGonigal tror att de behöver något mer förutom hennes erfarenhet inom 

ämnet. Även om man inte vet vad denna institution är för något så låter det professionellt och 

att McGonigal inte har arbetat ensam ökar hennes spels legitimitet. Genom att börja med detta 

och hela tiden poängtera att det är ett ”vi” som det handlar om så visar McGonigal tydligt att 

hon är en del av institutionen. Till skillnad från exemplet med Castronova då McGonigal 

framhäver hans auktoritet och förminskar sin egen så använder hon sig här av The Institute 

For The Future för att öka sin egen auktoritet. Hon berättar vad de vill och går sedan över till 

ett mer spelinriktat språk med uttrycket ”epic win”, så hon överför deras syfte till sitt eget 

syfte med talet. På ett sätt blir påståendet att “[w]e want to imagine the best-case scenario 

outcome, and then we want to empower people to make that outcome a reality” synonymt 

med att göra bra tv-spel. 

 Återigen, ingenting antyds i själva talet utifrån dess språk, men det kan ha att 

göra med att hon är en kvinnlig spel-designer. Hon hade som sagt kunnat börja med att berätta 

om sina spel, eller att bara kort nämna att hon jobbar för The Institute For The Future. Nu 

talar hon om vilka de är och vad de gör, vilket på ett sätt självklart behövs med tanke på att 

publiken kanske inte vet vilka de är, men hon gör det på ett sätt som verkligen inkluderar 

henne själv och det hon säger sig vilja göra. Hon blir en del av någonting större, så om 

publiken inte tror på henne själv kan de i alla fall tro på The Institute For The Future. 

Samtidigt som institutionen kan höja informationens trovärdighet minskar den samtidigt 

McGonigals eget värde dock, genom att hon först presenterar företaget och sedan sitt eget 

arbete förmedlar hon att det inte är lika viktigt.  

 Men att McGonigal väljer att börja sista delen av talet med informationen om 

The Institute For The Future behöver inte ha någonting att göra med att hon är en kvinna, 

utan det kan ha att göra med att hon vet att hon är en okänd talare för många i publiken. 

Vilket kan leda till att hon vill förstärka sin information genom att visa att hon som talare är 

väl lämpad att tala inför dem. I vilket fall som helst, vare sig det handlar om McGonigal som 

talare eller som kvinna så antyder upplägget här att hon tror att publiken inte kommer 

acceptera hennes information trots att hon redan talat under en längre tid och gett stöd till sin 

tes och sitt syfte. 
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 Att hon tar upp tre spel visar delvis på kvantitets-aspekten, det finns flera spel 

som kan hjälpa till med att rädda världen på olika sätt – och med tanke på att det redan finns 

några så kan man göra mer om man bara vågar satsa på det. Nu är tre spel i sig inte speciellt 

mycket, men det är många människor som har provat spelen, det andra spelet hade över 8,000 

spelare. Detta visar att det var ett seriöst projekt och att människor faktiskt spenderade tid på 

det. McGonigal påpekar att publiken kan ta del av de 500 olika lösningarna om de googlar på 

projektnamnet så att de kan få se resultaten med egna ögon. Det verkar som om McGonigal 

har förberett sig för mycket motstånd och skepticism från publiken, och därför tar hon inte 

bara upp flera spel utan hon är noggrann med att ta upp siffror från projekten som kan visa 

hur lyckade de var. I detta fall tycks hon tro att publiken vill ha mest kvantitet, även om 

kvalitets-aspekter också kommer in i och med hur lyckade effekter spelen förde med sig. 

Förutom kvantitet kan man också tala om kvalitet i och med att spelen tycks vara väldigt 

välplanerade samt att de har skapat eftertanke. 

Hur hon lägger upp spelen kan också avslöja att McGonigal kanske hoppas på 

att publiken ska bli intresserade av det framtida spelet och själv prova det. Eftersom de andra 

spelen uppenbarligen lyckades med sina syften och lärde spelarna någonting så borde också 

det tredje spelet kunde göra det. Spelen som hon beskriver är inte klassiskt underhållande 

heller, hon är medveten om synen att de inte kan tillföra någon nytta heller. Så om man inte är 

intresserad av ett underhållande spel kan man ändå bli intresserade av det sista spelet eftersom 

det handlar om så mycket mer än bara underhållning. Man lär sig ju saker om världen om man 

spelar dem, och den lärande aspekten kan göra att man kommer vilja prova det nya spelet. 

 I övrigt kan man säga att hela talet har byggts upp mot detta, McGonigal har på 

flera ställen förberett sig för att få motstånd från publiken och hon har aktivt värjt sig mot och 

motbevisat flera typiska saker som man kan säga om spelare, tv-spel och de som jobbar inom 

spelindustrin. Det har inte uttryckligen sagts någonstans, men det verkar som om McGonigal 

också har förväntat sig ett motstånd mot henne själv också som talare och kvinna och inte 

bara mot ämnet. 

 

7.4 Topikerna och den retoriska situationen 

Bitzer säger som sagt att en retorisk situation är ”the situation which calls discourse into 

existence.”
72

 Med tanke på vad som tidigare har sagts om tv-spel och dess effekter är det 

tydligt att denna situation som ämnet befinner sig i inbjuder till diskussion. Åsikterna är 

                                                           
72

 Bitzer, sid. 2. 



25 
 

splittrade och McGonigal behöver använda sig av en retorik som är anpassad till dessa för att 

ens kunna börja tala med publiken. Den publik, audience, som finns är de som är fysiskt på 

plats och lyssnar på McGonigals tal, men också de som sitter hemma framför datorn och tittar 

samt lyssnar på talet från Youtube eller TED:s hemsida. Alla dessa kan bli påverkade av talet 

och förmedla de förändringar som talet uppmuntrar till.  

Den exigence som ”strongly invites utterance”
73

 i denna situation är åsikterna 

som publiken har om tv-spel, mera specifikt de negativa åsikterna som finns om detta. Detta 

är ett påträngande problem men är någonting som kan förändras till något positivt med hjälp 

av McGonigals retorik. Några av situationens constraints och som hör ihop med detta 

problem är publikens intressen och värderingar då de verkligen ”have the power to constrain 

decision and action needed to modify the exigence.”
74

 Är de som lyssnar inte intresserade av 

tv-spel är de sannolikt mindre benägna att vilja ändra sina åsikter, och om de ser tv-spel som 

någonting negativt så gör de det påträngande problemet ännu värre. 

Ser man situationen på detta sätt är det tydligt varför McGonigal använder sig av 

de topiker som finns i hennes argumentation. Hennes publik och deras värderingar samt 

tidigare erfarenheter av spelare står emot McGonigal och hennes budskap, om hon vill kunna 

övertyga dem överhuvudtaget och uppmana dem till förändring så måste hon besvara dessa 

farhågor. 

I första argumentet dyker topiken som är kopplad till kvantitet upp. Detta 

argument vänder sig som sagt till alla människor och handlar om hela mänskligheten och 

deras överlevnad. McGonigal påstår att tv-spel kan rädda världen och informationen är direkt 

kopplat till situationens exigence. Hon säger inte direkt hur detta ska gå till, men hon vänder 

sig mot de negativa åsikterna som finns om tv-spel och påstår annat. Förutom att börja hantera 

situationens påträngande problem börjar McGonigal också att anpassa sig till de constraints 

som finns. En del tidigare forskning och många åsikter handlar om de negativa effekterna spel 

har på spelarna, och vidare på samhället. I början av sitt tal tar McGonigal upp flera exempel 

på hur människor, genom att lägga ner mer timmar på tv-spel, kan lösa problem som bland 

annat fattigdom, hunger och överviktighet – det senare som är något som starkt brukar 

kopplas samman med att spela tv-spel. Situationen kräver att McGonigal visar att hon är 

medveten om publikens värderingar och det gör hon gång på gång genom att ta upp exempel 

som fungerar som motbevis till de negativa åsikterna om tv-spel.  
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Dock är det inte bara de personer som har negativa värderingar som hon vänder 

sig mot, utan hon vänder sig också till den mer positivt inställda publiken. Enligt Bitzer så är 

publiken alla som kan bli påverkade av, och förmedla talets förändringar. Spelarna själva får 

höra att när de spelar för sin egen skull och för att ha roligt så kan de också förhindra stora 

problem. Allt de behöver göra är att fortsätta spela, eller att spela lite mer. Förutom att de 

själva kanske börjar göra detta så kan de också inspirera andra till att ta del av deras intresse. 

Denna grupp syns tydligt i det andra argumentet genom väsen- och person-loci. Detta 

argument handlar mer om tv-spelarna snarare än tv-spel i sig och McGonigal är noga med att 

poängtera vilka slags människor spelare är och vilka slags positiva attribut som de tillför till 

samhället.  

Argumentet är explicit riktat till spelarna, men det vänder sig återigen till 

situationens exigence och de constraints som finns. Genom att visa spelarna att McGonigal är 

medveten om deras positiva sidor så visar hon också upp dem för den del av publiken som 

inte är medveten om dem, eller inte tror på dem. McGonigal uppmuntrar spelarna att sprida 

sitt intresse samtidigt som hon uppmuntrar de som inte spelar att ta del av intresset.  

Ett av de tydligaste tillfällen när McGonigal svarar på situationens exigence och 

constraints är när hon ställer sig frågorna “[h]ow can we take those feelings from games and 

apply them to real-world work?” och “[w]hat exactly are gamers getting so good at?” Här 

ställer hon två av frågorna som den negativt inställda publiken sannolikt också ställer sig. 

Eventuellt inte bara dem heller, utan de som spelar spel för skojs skull kan också bli nyfikna 

på svaret. 

Under talets gång har hon använt sig av topiker som svarar på olika farhågor, 

men hon har också byggt upp talet så att lyssnarna ställer sig dessa frågor. Och för att svara på 

dem dyker topikerna som är kopplade till väsen- och person samt kvantitet. Här arbetar 

McGonigal med att legitimera sin information då hon tycks antyda att det kan finnas en viss 

skeptisism över att hon som speldesigner och kvinna är talaren. Att publiken kan vara 

tveksam över att hon är en kvinna är inte uttalat på något sätt, men med tanke på hur 

informationen är upplagd så är det sannolikt en del av det.  

Det är intressant att hon tar upp en ekonom som sin auktoritet, om publiken är 

skeptiskt till tv-spel är de nog också skeptiska till henne som speldesigner. Hon har mest 

kunskap inom ämnet, men i och med att hon är så starkt kopplat till det kan situationens 

constraints också föras över till henne. Eftersom hon är partisk till det hon talar om så kan 

publiken tro att hon egentligen inte har någon faktisk kunskap bakom det hon säger, utan att 

det hon säger är mest önsketänkande. Men genom att använda sig av en ekonom visar hon att 



27 
 

det finns andra som tror och tycker samma sak som hon själv. Så det är inte bara att hon är 

partisk till ämnet eftersom hon jobbar med spel. 

Vad gällande kvantitet så är det historiska exemplet som hon tar upp väldigt 

viktigt för talet. Det handlar om att besvara situationens exigence genom att direkt vända sig 

till de constraints som finns. En del av publiken har negativa åsikter om tv-spel och genom att 

vända sig till deras värderingar och erfarenheter med att praktiskt och riktigt exempel så visar 

McGonigal att hon inte bara önskar att spel kan rädda världen, utan att de faktiskt har gjort 

det. Detta återkommer när McGonigal talar om de tre spelen som hon har varit med och 

skapat tillsammans med The Institute For The Future. Hon försöker hela tiden anpassa sig till 

publikens doxa och vad hon tror att de behöver höra samt vad situationen i sig behöver för 

retorik.  

Som jag nämde tidigare i analysen har McGonigal på flera ställen förberett sig 

för att få motstånd från publiken och hon har aktivt värjt sig mot och motbevisat flera typiska 

saker som man kan säga om spelare, tv-spel och de som jobbar inom spelindustrin. Detta har 

hon behövt göra för att den retoriska situationen har krävt det, om McGonigal inte hade lagt 

upp talet på detta sätt så hade talet sannolikt inte fått lika många visningar som det har fått i 

dagens läge.  

 

8. Slutsats 

Analysen av ”Gaming can make a better world” visar att för att kunna tala om ett redan 

väldigt omdiskuterat ämne så måste talaren gång på gång anpassa sig till publiken och de 

värderingar som talaren tror att de har om ämnet, om talaren inte gör detta verkar det som om 

denne inte anser sig förmögen att övertyga dem om sin tes. 

 Svaren på mina frågeställningar som jag ställde mig i början av uppsatsen är 

följande: 

 

 Vilka topiker är dominanta och centrala i Jane McGonigals tal? 

 

Först och främst går det att se mestadels kvantitets-loci i de olika argumenten. McGonigal 

försöker vända sig till så många som möjligt för att hennes syfte och tes ska bli relevant även 

för dem som inte är intresserade av tv-spel. Att denna loci dyker upp mest känns mest logiskt 

då McGonigals publik är stor och att en del av ämnet som hon pratar om, mänsklighetens 

överlevnad på planeten, är central för alla människor. I och med att denna överlevnad kopplas 

till tv-spel bygger McGonigal också upp till att även tv-spel är, och bör vara mer centralt för 
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alla. Perelman säger att denna loci är en av de vanligaste och när man tittar på detta tal går det 

att se varför, ju fler personer man kan övertyga med ett och samma argument desto mer 

effektivt tycks talaren tycka att det är. 

Sedan är andra argument baserade på väsen- och person-loci, McGonigal 

använder sig av andra personer och sin egen erfarenhet för att poängtera olika saker under 

talets gång. Detta gör hon efter att ha etablerat att ämnet är viktigt för alla lyssnare och när 

hon behöver ge sina argument mer stöd.  

 

 Hur går det att tolka Jane McGonigals användning av dessa topiker? 

 

Genom att använda sig av en av de vanligaste loci som finns, nämligen kvantitet, så blir talet 

mer riktat till flera personer och flera kan ta del av dess budskap. Det var inte bara det heller 

att McGonigal riktade sig till flera, utan hon anpassade sig också till flera personer. Detta gör 

att talet blir relevant för väldigt många personer, och det kan vara en anledning till att många 

fortfarande diskuterar talet än idag. Ämnet är fortfarande aktuellt om man tittar på 

kommentarer, och eftersom McGonigal har riktat sig till så många kan det vara så att personer 

känner sig uppmanade att delta i diskussionen trots att talet är några år gammalt.  

På flera ställen i talen tycks McGonigal antyda att hon tror att publiken inte 

kommer tro på det hon säger, och därför använder hon sig av andra källor och deras auktoritet 

för att bygga upp förtroendet för henne själv som talare. Vid dessa tillfällen går det att se 

väsen- och person-loci. Denna typ av loci var intressant att titta närmare på eftersom 

McGonigal varierar med att förstärka och försämra sitt eget förtroende som hon försöker 

bygga upp under talet. Vid ett tillfälle så säger hon att eftersom hon är en spel-designer så är 

hon överflödig, och det antyds starkt att då är hon inte rätt person att prata om ämnet medan 

en ekonom är mer passande då han är logisk och rationell. Vidare går det att se antydningar i 

McGonigals val av argument och loci att hon inte tror att publiken helt och hållet kommer 

acceptera henne för att hon är en kvinna. Detta kan ha att göra med att tv-spelsbranschen, 

spelare och skapare, är främst dominerad av män och därför känner hon att hon automatiskt är 

i underläge när hon håller sitt tal. 

När jag diskuterar resultaten måste jag också diskutera min teori och metod och 

problematiken som uppstod när jag använde mig av dessa. Perelmans teori visade sig vara 

väldigt välfungerande för denna typ av uppsats, men det går att diskutera om en annan teori 

hade kommit fram till liknande resultat. Perelman säger att loci avslöjar talaren och det är 

sant, men när jag tolkar resultatet så blir det ändå mina tolkningar och inte nödvändigtvis 
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exakt det som McGonigal menade. En annan person hade kanske pekat ut andra argument och 

loci som mest centrala. Däremot skulle jag inte säga att mina tolkningar är fel, utan de är 

några av flera olika som man kan göra och de aspekter som jag har tittat närmare på skulle 

nödvändigtvis inte någon annan ha gjort. 

Sedan så har analysen visat att det hade kunnat vara intressant att använda mig 

av andra teorier för att belysa andra aspekter i talet som jag inte gick in på djupet i denna 

analys, exempelvis hade en feministisk retorisk analys varit intressant med tanke på 

kvinnornas position i tv-spelsvärlden. Detta behöver inte vara en miss dock utan kan vara ett 

förslag på vidare forskning som man kan göra om detta tal och tv-spelsämnet i sig. 

Dock så anser jag att resultaten ändå är giltiga med tanke på att jag ville se hur 

en talare talar om ett ämne som många har väldigt många olika åsikter om, och det anser jag 

att denna analys har kommit fram till. Perelmans teori fungerade bra eftersom den fokuserar 

sig på just värderingar och genom att titta på talets huvudsakliga argument så har jag sett hur 

McGonigal har valt att anpassa sig till publiken. 

 Att titta närmare på den retoriska situationen i sig med hjälp av Bitzer hjälpte 

mig också att utveckla resultaten och se närmare på just varför McGonigal var tvungen att 

använda sig av de topiker som hon faktiskt använde sig av. De var inte bara effektiva för talet 

utan de var också nödvändiga och Bitzers teori hjälpte mig att tydligare kunna se varför hon 

gjorde de val som hon gjorde. 

 

9. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka topiker som argumentationen utgår från i ett 

tal där det talas positivt om tv-spel och dess påverkningar. Jag ville göra detta för att jag själv 

är intresserad av tv-spel och ville se hur man argumenterar för någonting som jag som spelare 

är osäker på om det verkligen skulle kunna fungera. Sedan har det varit intressant och nyttigt 

att se hur retoriken kan användes för att tala om ett ämne som människor tycker väldigt olika 

om. 

 Jag valde att använda mig av Chaïm Perelmans teori om topiker, eller loci som 

han kallar dem, då de är kopplade till värderingar. Detta var mest givande då tv-spelsämnet är 

väldigt omdiskuterat och då jag ville se hur McGonigal gjorde för att anpassa sig till dessa 

olika åsikter. Jag ville se vilka topiker som var representativa för talet och vad detta i sig 

betydde för talet, och detta blev mina frågeställningar. 

 För att få en tydlig struktur på analysen valde jag att plocka ut talets syfte, tes 

och huvudsakliga argument. Jag valde att inte ta alla argument, för att då skulle jag kunna 
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peka ut en massa loci bara för utpekandets skull och resultaten skulle inte ha gett en lika 

djupgående analys. Genom att fokusera mig på de huvudsakliga argumenten skulle jag också 

få ut de loci som är tydligast och representativa.   

 Det jag kom fram till var att McGonigal vid flera tillfällen använde sig av en av 

de vanligaste loci, nämligen kvantitets-loci. Detta tycktes vara på grund utav att hon kände sig 

tvungen att anpassa sig till så många personer samt att hon ville rikta sig till så många som 

möjligt för att få fram hur livsnödvändigt det kan vara att spela tv-spel. Det första argumentet 

hon tar upp i talet börjar med denna loci och fångar på så sätt in så många lyssnare som 

möjligt. Perelman säger att detta är en av de vanligaste loci och genom att titta på det här talet 

kan man förstå varför. 

Andra loci som dyker upp är väsen- och person-loci, mera specifikt dyker dessa 

upp när McGonigal använder sig av andra personer som har forskat om ämnet, sig själv och 

företaget The Institute For The Future. Just dessa loci visar på att McGonigal kan känna en 

osäkerhet över sin egen roll som kvinnlig spel-designer och att hon tror att publiken inte 

kommer acceptera allt hon säger. Därmed skulle ett förslag på vidare forskning kunna vara att 

göra en analys av detta, eller ett liknande, tal utifrån ett feministiskt retoriskt perspektiv för att 

se om det är så som detta tal tycks antyda utifrån Perelmans loci. 

Vad vi kan lära oss av detta tal är att för att kunna tala om ett ämne som är 

väldigt omdiskuterat och som publiken har splittrade åsikter om så bör talaren koppla ihop det 

med ett annat ämne som är relevant för alla. I detta fall kopplar McGonigal ihop tv-spel och 

spelande med överlevnad och en bättre värld. Genom att titta närmare på talet med hjälp av 

Bitzers teori går det också att se att topikerna som McGonigal har använt sig av inte bara är 

effektiva, utan de har också varit nödvändiga. 
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