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Abstract 

A rhetorical analysis of the educational interactive film “Riskprofilen”, produced by the 

Swedish Civil Contingencies Agency (Swedish: Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap). This essay uses the theories and methods of Procedural Rhetoric, as described by 

Professor Ian Bogost, and Visual Rhetoric, as described by Professor Brigitte Mral to analyse 

the interactive and visual component parts of the artefact, and compares them to the intended 

purposes of the artefact as stated by documents pertaining to its creation, found to be those of 

educating the public; marketing the agency; and driving traffic to its webpage. The artefact is 

through analysis found to fulfil the purposes of marketing the Agency and of likely increasing 

traffic to the website upon which it is hosted. Regarding the primary, educational purpose this 

analysis finds that the artefact does not teach a user the accident-avoidance strategies it 

claims to do, but is dependent upon further materials. 

Keywords: Rhetoric, procedural rhetoric, visual rhetoric, interactive, video games, Ian 

Bogost, Brigitte Mral 

Nyckelord: Retorik, procedurell retorik, visuell retorik, interaktiv, spel, Ian Bogost, Brigitte 
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1. Inledning 

Det är i år sju år sedan Facebook startades. För 14 år sedan dök Google upp på internet för 

första gången. Tre år innan det surfade jag själv ut på nätet för första gången, med hjälp av ett 

skrikande modem och Netscape Navigator. När de här tre tekniska lösningarna först kom, 

hade de olika syften och idéer om hur internet kunde användas för att distribuera budskap. 

Idag är de en slags plattformar, där annan teknik kan ta plats. Facebook, Google och alla 

olika webbläsare levererar appar till en användare, inte sällan i form av olika sorters 

videospel.  

På 1980-talet spelade barn Nintendo eller Sega, på 1990-talet Playstation. Idag spelar nästan 

alla, unga som gamla, män som kvinnor, något slags spel. Man kan spela inte bara på nätet 

eller på sin tv utan på sin allestädes närvarande mobil. Videospel är idag en självklar del av 

vårt vardagliga liv – vi spelar Wordfeud, Angry Birds, Rumble och alla möjliga andra titlar. 

Som student av retorik är man van att upptäcka och analysera budskap i alla dess former för 

att kunna förstå vad som pågår under ytan, vad den som skickat budskapet egentligen vill 

åstadkomma med det. Därför är det intressant när Ian Bogost föreslår att videospel har en 

alldeles egen argumentation, en egen gren av retoriken; den procedurella. Om videospel har 

en egen sorts retorik som argumenterar på ett annat vis än tal, skrift eller till och med bilder, 

så har de också en egen sorts möjligheter. 

Detta är spännande tankar för dem av oss som studerar kommunikation och vad som gör den 

effektiv eller ineffektiv, men också för dem som avser använda sig av videospel för att föra 

fram det de vill ha sagt.  

1.2 Bakgrund 

Den svenska Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är en sådan aktör. Myndigheten 

har som uppgift att ”… utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och 

kriser.”
1
 Nyligen producerade myndigheten en ny sorts informationsfilm för att försöka möta 

en ny tids behov och krav på budskapsanpassning, behov och krav som innebär att 

information inte längre bara passivt mottas utan inkluderar mottagaren i den process som 

skapar ny kunskap. 

                                                
1 https://msb.se/sv/Om-MSB/ 
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På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbsida som vänder sig mot 

privatpersoner finns numera Riskprofilen. Riskprofilen är ett slags videospel, en interaktiv 

video med användarfeedback som enligt sin egen introducerande text syftar till att "… hjälpa 

föräldrar att uppmärksamma risker för barn i hemmet."
2
 En interaktiv upplevelse har enligt 

procedurell retorik ett budskap inneboende i sin procedur vid sidan av de narrativa och 

uttalade budskapen.
3
 En film har inneboende budskap i sin visuella kommunikation, enligt 

visuell retorik.
4
 Den fråga som kommer naturligt med dessa insikter är huruvida myndigheten 

tagit hänsyn till det, och anpassat sin interaktiva och visuella upplevelse utefter vilket 

budskap man önskar sända? 

1.3 Material 

Mitt analysobjekt består sålunda av den interaktiva filmen Riskprofilen från Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskaps (hädanefter ”Myndigheten” eller ”MSB”) webbsida riktad 

mot privatpersoner, Dinsäkerhet.se. Den kan upplevas på webbadressen 

http://riskprofilen.dinsakerhet.se/. 

Riskprofilen är ett exempel på en ny sorts kommunikation, interaktiv och till viss del 

införlivad med sociala medier. Det gör att den dels är intressant i sin egenskap av en ny sorts 

empiri, och att en analys av den kan åstadkomma resultat som blir relevanta för framtida 

utveckling av den här sortens kommunikation.  

Riskprofilen är en slags hybrid mellan en film och ett videospel, där användaren bestämmer 

vilken scen som skall visas och sedan får återkoppling på denna interaktion. Den utspelar sig 

i ett normalsvenskt hem med tre barn och en vuxen närvarande. Spelaren tar rollen som 

vuxen och förväntas använda sin möjlighet att alternera vilken scen som visas för att 

identifiera olycksrisker i hemmet.  

Narrativet består av fyra filmsekvenser med vardera tre scener ur ett slags 

förstapersonsperspektiv att välja mellan, ibland visas omedelbart närliggande platser och 

ibland något skilda dito. Den mellersta scenen består av en vuxens aktiviteter – det kan vara 

att laga mat eller öppna en dörr – medan den högra och vänstra scenen skildrar något eller 

några av barnens aktivitet.  

                                                
2 Riskprofilen, 2012 
3
 Se s. 5 i denna uppsats. 

4 Se s. 10 i denna uppsats. 

http://riskprofilen.dinsakerhet.se/
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Till detta kommer dokument erhållna från MSB rörande Riskprofilens tillkomst, främst den 

aktuella avropsförfrågan
5
 och den däri återfunna texten om projektets syfte och mål, samt 

internt arbetsmaterial inför den offentliga lanseringen av Riskprofilen. 

2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att med hjälp av teorin Procedural rhetoric och teorier om 

visuell retorik analysera den interaktiva kommunikationen Riskprofilen från MSB för att 

utröna om det budskap som myndigheten avsett sända ut också är det som kan tänkas 

mottagas av en användare av den interaktiva upplevelsen. 

Utöver detta ska denna uppsats utifrån resultaten av undersökningen och den bakomliggande 

teorin ge rekommendationer för framtida, liknande kommunikationer. 

Frågeställningar: 

 Vilket är myndighetens uttalade syfte med Riskprofilen, i fråga om budskap? 

  Vilket budskap sänder Riskprofilen enligt procedurell retorik? 

 Vilket budskap sänder Riskprofilen enligt visuell retorik? 

 På vilka sätt skiljer sig dessa budskap åt? 

 Om de skiljer sig, vad kan göras för att harmonisera budskapen enligt de ovan 

nämnda retoriska teorierna? 

2.1 Tidigare forskning 

Vad det gäller att analysera interaktiv kommunikation med fokus på persuasivitet så har 

några tidigare ansatser gjorts. Anders Sundnes Løvlie har använt sig av en slags komparativ 

modell där han jämfört det explicit persuasiva propagandaspelet America’s Army med 

kommersiella spel av liknande karaktär för att finna vad som gör det persuasivt.
6
 Ewan 

Kirkland analyserar ett kommersiellt spel med en blandning av ludologiska
7
 och narrativa 

perspektiv, och menar att genretemat är det som styr spelets argumentation, och definierar 

                                                
5 En avropsförfrågan är en myndighets begäran av varor eller tjänster utifrån de villkor som tidigare fastställts i 

ramavtal. 
6 Sundnes Løvlie, 2009 
7
 Ludologi är term som använts för att beskriva ett förhållningssätt till att analysera videospel där man primärt 

tar hänsyn till regler och abstrakta spelfunktioner. 



4 

 

narrativet. Dock måste en analys också innefatta en förståelse för vad spelare gör för att 

klargöra motiv och objektets ideologiska struktur.
8
 

Närmare denna undersöknings sfär ligger Högskolan i Skövdes slutrapport om projektet 

”Spelbaserad simulering för insatsutbildning”, som utförts på uppdrag av Myndigheten för 

Samhällskydd och Beredskap. Här angriper man problemet med interaktiv utbildning från 

motsatt håll, och använder sig av praktiska tester och experiment för att se vad som når 

resultat. I rapporten konstateras att de spel som använts, även om de uppfattas som 

abstraktioner, känns realistiska i sin simulation och lärorika. Man konstaterar dock att en 

kontext krävs för att få ut största möjliga nytta ur verktyget. ”Det utvecklade spelet har inte 

fått någon tydlig plats i kursgenomförandet utan har hanterats som en stand-alone-produkt 

vilket i sin tur påverkat den upplevda användbarheten negativt”
9
 

Samma rapport diskuterar också vikten av tydlighet vad det gäller de mål som ett spel som 

läromedel skall uppfylla. Under projektet förekom att beställare och utvecklare hade olika 

uppfattning vilket syfte verktygen hade att uppfylla, något som upplevdes som negativt. 

I synnerhet då det gäller spel som ska användas för utbildning eller träning är det viktigt att de 

deltagande organisationerna är överens om inte bara vilka mål som ska uppnås, utan även på 

vilken nivå de ska uppnås. […] Beställarorganisationen ville se en procedur som ger en riktig 

lösning medan utvecklarorganisationen fokuserade på att ta fram ett spel om vilka beslut som 

kan fattas i olika situationer. Det är en stor skillnad mellan att ha en exakt modell av vad som 

händer vid invändig släckning kontra att se att någon fattat beslutet om invändig släckning samt 

motiverat detta. Även om båda exemplen berör ett beslut om invändig släckning är det en 

skillnad i abstraktionsnivå.
10

 

Nils Haag har skrivit en kandidatuppsats som utgår från Ian Bogosts teori om procedurell 

retorik, men med ett annat syfte. Haag är främst intresserad av att undersöka om det finns 

validitet i Bogosts påståenden om den procedurella retorikens unicititet. För att göra detta 

jämför han procedural rhetoric med delar av den argumentationsteori som Chaïm Perelman 

och Lucie Olbrechts-Tyteca framlagt i The New Rhetoric.
11

 Haags slutsats är att Bogost har 

                                                
8 Kirkland, 2005 
9 Alklind Taylor, o.a., 2012, s. 35 
10

 Alklind Taylor, o.a., 2012, s. 36 
11 Se Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971 
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en poäng och att spel har vissa speciella förutsättningar för påverkan, även om dessa, i Haags 

uppfattning, inte är riktigt så unika som Bogost påstår.
12

 

3. Teori 

3.1 Den klassiska retorikens begreppsvärld 

Denna undersökning utgår i sin grund från den klassiska retorikens begreppsvärld. Retoriken 

antar att tre grundläggande påverkansmedel finns; ethos, pathos och logos. Ethos är närmast 

översatt till förtroende eller trovärdighet, pathos handlar om att appellera till en åhörares 

känslor medan logos är användandet av ”hårda” fakta och logik för att övertyga. Dessa tre är 

inte väsenskiljda från varandra, utan bör istället ses som interagerande och sammanvävda.  

Doxa är de försanthållanden och antaganden som finns i en given social, kulturell eller 

nationell grupp. Exempel kan vara (men är inte begränsat till) fördomar, förutfattade 

meningar och sociala konventioner. 

Jag kommer i denna text inte vidare redogöra för retorikens tankar och antaganden, då dessa 

finns beskrivna både bättre och mer utförligt i en enorm litteraturmassa. På svenska finns vad 

det gäller den klassiska retoriken till exempel Jan Lindqvist Grindes Klassisk retorik för vår 

tid (2008). För mer sentida utveckling av retorikämnet är den från norskan översatta Retorik i 

idag- introduktion till modern retorikteori (2008) av Jens Kjeldsen uttömmande. En utmärkt 

översikt finns i den engelskspråkiga The History and Theory of Rhetoric (2009) av James P. 

Herrick. 

3.2 Procedurell retorik 

Ian Bogost är Professor vid Georgia Institute of Technology och delägare till 

spelutvecklarföretaget Persuasive Games, LLC. Bogost har i flera år undersökt videospel ur 

en kommunikativ aspekt, och har framlagt flera teorier om hur vår förståelse av detta nya 

medium kan vidgas. 

Bogost lägger i Persuasive Games - The Expressive Power of Videogames (2007) fram en 

teori över hur en interaktiv upplevelse skapar en argumentation genom de system som byggs 

upp i procedurerna som den interaktiva upplevelsen innehåller. Han kallar detta Procedural 

rhetoric, och definierar denna som konsten att övertyga genom regelbaserade 

                                                
12 Haag, 2011, s. 43ff 
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representationer och interaktioner istället för tal, skrift, bild eller rörlig bild.
13

 Jag har i denna 

uppsats valt att översätta Bogosts centrala begrepp till procedurell retorik, då jag är av åsikten 

att en översättning av centrala begrepp rent kommunikativt är av godo, speciellt när det finns 

direkt motsvarande svenska ord.  

Procedurer och procedurell representation  

En procedur är ett knippe regler eller helt enkelt vanor som föreskriver hur något skall 

genomföras. Ofta förknippas ordet med offentlig verksamhet eller byråkrati, men Bogost 

påminner oss om att procedurer återfinns i princip överallt i vårt dagliga liv – i vad vi tillåts 

och inte tillåts göra på jobbet, i hur vi skall gå tillväga när vi hämtar barnen på dagis och så 

vidare.
14

 

Bogosts teori intresserar sig för de procedurer som presenterar eller kommenterar processer 

som ligger till grund för någon slags mänsklig upplevelse. Viktigt är dock insikten att 

processer som vid första anblick framstår som icke expressiva och utan något symbolvärde 

kan reflektera doxa på ett fundamentalt sätt.  

Ett exempel som Bogost använder sig av är en reklamationsprocedur där en konsument har 

köpt en vara men dröjt med att undersöka den och reklamera den en tid. En butiksanställd kan 

åsidosätta gällande regler och ändå ta emot reklamationen på olika grunder (det kanske rör 

sig om en återkommande kund, eller också är det uppenbart att produkten felat från början, 

etc.), medan en dator som är satt att fylla samma funktion inte har den möjligheten. Datorn 

kan via ett formulär begära ett kvittonummer vars datum begärs ur en databas och 

kontrolleras mot dagens datum. Om skillnaden mellan dessa är för stor, kommer 

reklamationen nekas.
15

 

Bogost argumenterar dock att butikspersonalen, när de gör undantag från en procedur, inte 

bryter den, utan skapar nya processer – till exempel för att behålla en kund, eller förhindra en 

scen – och blandar dessa med den gamla. Detta skulle en datoriserad version av 

reklamationsproceduren också kunna göra, genom att i databaser undersöka om kunden 

handlat tidigare, eller använda en modell för att förutsäga hur kunden kan tänkas handla i 

framtiden. Ett sådant system skulle dock vara betydligt mer komplicerat att programmera än 

en simpel kontroll av ett datum, och därför är de interaktioner vi i vardagen har med 

                                                
13 Bogost, 2007, s. ix 
14

 Bogost, 2007, s. 3ff 
15 Bogost, 2007, s. 6 
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datoriserade system präglade av simplicitet och inflexibilitet. Detta beror i sin tur på andra 

processer som ekonomiska hänsyn eller brist på kompetens vilket leder till att en färdig 

lösning köps in istället för att skräddarsy något som passar ens egen verksamhet och kunder 

bättre. På grund av att procedurer handlar om att sätta ramar och regler för handlande så 

kommer vi att tänka på dem som något som stänger oss inne och begränsar vårt handlande, 

men enligt Bogost så skapar själva uppsättandet av dessa begränsningar uttryck. I 

förlängningen: när vi människor gör saker, så gör vi det utifrån någon form av logik, en logik 

som formar en process. Utan sådana processer skulle våra handlingsramar bli begränsade på 

andra sätt - om det inte fanns en process för att reklamera en vara, skulle vi ens komma på 

tanken att försöka göra det?
16

 

När man, som Bogost (och jag i min återgivning av hans resonemang) representerar en 

process, kan man göra det på många olika sätt. Ovan har det gjorts i skrift, men det går 

naturligtvis också att återge den i tal, eller i vissa fall i bild. Representerar man en process på 

detta vis omvandlar man dess procedurer till ord eller bild, till symboler. Med en procedurell 

representation av en process blir det möjligt att återge denna process med andra processer. En 

sådan representation är lika mycket ett bruk av symboler som någon av de ovan nämnda. 

Bogost menar att detta dock kräver ett speciellt medium, och skriver att ”Procedural 

representation itself requires inscription in a medium that actually enacts processes rather 

than merely describe them.”
17

 Han menar att datorer, som fundamentalt är byggda på 

procedurell representation, är speciellt gynnade när det gäller att skapa procedurella uttryck. 

En dator kan utföra samma procedur om och om igen, utan vila och utan att avvika det minsta 

från procedurens ramar.
18

 

Datorer kan, med sin enorma förmåga att processa beräkningar av olika slag göra det möjligt 

att internalisera procedurer och representera dessa på olika sätt för en användare. En dator 

kan med hjälp av en procedur (eller tusentals) på bråkdelen av en sekund visa resultatet av en 

specifik modell eller system. Utifrån dessa resultat kan användaren göra tolkningar. Det 

datorer sålunda gör är att köra procedurer som åkallar processer i verkligheten. Om en 

mjukvara i en dator simulerar en procedur eller process vi är bekanta med så kan vi också 

tolka resultaten på ett meningsfullt sätt. Haken är att processen alltid på något sätt är 

representerad, via procedurer, i datorns mjukvara. Denna representation kan vara exakt 

                                                
16 Bogost, 2007, s. 7ff 
17

 Bogost, 2007, s. 9 
18 Bogost, 2007, s. 8f 
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motsvarande verklighetens process, men avviker förstås nästan alltid på ett eller annat sätt, 

eftersom få av verklighetens processer är absolut bestämbara matematiskt, utan individuella 

hänsyn. Därför är alltså de representerade processerna symboler för verklighetens 

motsvarigheter. Att skapa en datormjukvara som återspeglar något liknande verkligheten för 

en användare är alltså ett konstruerande av en symbolvärld.
19

 

Den procedurella retoriken  

Den procedurella retoriken menar att en process baserad på procedurer som bestäms utifrån 

regler kan utgöra en argumentation. I och med att reglerna representerar förhållanden i den 

verkliga världen blir de symboler för förhållanden. Bogost anammar Kenneth Burkes bild av 

språk och retorik, där symboler alltid är medel för påverkan,
20

 vilket naturligt leder till att 

dessa symboler faller under retorikens domän. 

Bogost menar också att en procedurell retorik är skiljd och jämlik med en talad eller visuell 

sådan, alltså att den har ett eget fält – argumentation genom procedurer – men inte är 

underställd någon av de andra två. Den procedurella retorikens område är inte bara all 

användning av processer i ett persuasivt syfte, precis som den klassiska retorikens område är 

användning av tal i persuasivt syfte, utan med en modern bild av retorik så faller alla försök 

att uttrycka sig i ett processuellt medium under den procedurella retorikens domäner. Den 

procedurella retorikens argument skapas inte genom ord eller bilder, utan genom ett 

byggande av regler och ett skapande av en dynamisk modell som en mottagare kan ta del 

av.
21

 

Varje regel eller del av modellen utgör sålunda en premiss i skapandet av ett entymem, ett 

entymem vari en spelare själv, genom sina handlingar, bokstavligen kan fylla i saknade 

premisser (eller eventuellt slutsatser). För att illustrera hur en procedurell version av ett 

entymem skulle se ut, använder sig Bogost av ett hypotetiskt spel där barn uppmanas att skapa 

sina egna frukostflingförpackningar. Genom att kombinera en superhjälte på framsidan med 

vissa färger och ”presenter” i paketet enligt etablerade könsroller så uppnår spelaren större 

försäljningssiffror. Genom att låta en spelare både lyckas och misslyckas med att på detta sätt 

manipulera sina kunder till att köpa mer eller mindre flingor kan ett spel förmedla ett budskap 

                                                
19 Bogost, 2007, ss. 5, 28f 
20 Burke har skrivit att själva definitionen av en människa bl.a. är att denna är symbolanvändande och kan fås till 

handling genom användande av symbolik. För mer om Burke och symbolik, se t.ex. densammes Language as 

symbolic action (1966) och A Rhetoric of Motives (1969). För en diskussion om retorikens syn på retorik och 

vad som utgör denna, se t.ex. Wayne C. Booths The Rhetoric of Rhetoric (2004) 
21 Bogost, 2007, s. 28f 
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om hur marknadsföringen för flingor fungerar, och varför dess förpackningar ser ut som de 

gör. Inom spelets regler fyller spelaren alltså i de saknade delarna av syllogismen.
22

 

Persuasiva spel  

Professor Bogost ger namnet ”persuasive games”
23

 till de spel som på ett effektivt sätt 

använder procedurell retorik för att argumentera. Han fokuserar sig i The Expressive Power 

of Videogames till att undersöka de spel som använder sig av procedurell retorik för att 

argumentera om hur system fungerar i verkligheten, och skiljer av spel vars argumentation 

endast avser till få spelaren att fortsätta spela, som till exempel gammaldags arkadspel vars 

syfte var att få en spelare att lägga i så många mynt som möjligt på så kort tid som möjligt.
24

 

Bogost skiljer också persuasiva spel från det som ofta kallas ”serious games”
25

 – spel med ett 

tydlig utbildnings- eller propagandasyfte. Han menar att termen ”serious games” har spelat ut 

sin roll, och att persuasiva spel transcenderar och omfattar dessa, men även inbegriper och 

validerar den argumentation som återfinns i spel som inte passar in i ”serious games”-

kategorin. Detta framför allt då ”Serious games” är skapade för att understödja befintliga 

världsliga intressen, beroende på vilken slags organisation som ligger bakom dem; utbildande 

spel översätter befintlig pedagogik till spelform; militära spel hjälper väpnade styrkor att 

simulera militära situationer utifrån befintlig doktrin och så vidare.  

Such goals do not represent the full potential of persuasive games. If persuasive games are 

videogames that mount meaningful procedural rhetorics, and if procedural rhetorics facilitate 

dialectical interrogation of process-based claims about how real-world processes do, could, or 

should work, then persuasive games can also make claims that speak past or against the fixed 

worldviews of institutions like governments or corporations.
26

 

Persuasiva spel, å andra sidan, är inte bundna av befintliga perspektiv på verkligheten, utan 

kan också användas för att undersöka själva etablissemanget och demonstrera alternativ och 

föreslå ändringar.
27

  

                                                
22 Bogost, 2007, ss. 34-36 
23 Jag har i denna text översatt detta begrepp till persuasiva spel. 
24 Bogost, 2007, s. 47 
25 Bogost definierar ett ”serious game” som ett spel skapat ”… to support the existing and established interests 

of political, corporate and social institutions.” 
26

 Bogost, 2007, s. 57 
27 Bogost, 2007, s. 57ff 
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Detta faktum är viktigt i den här undersökningen, eftersom Riskprofilen utgör ett ”serious 

game” som behöver analyseras från en oberoende punkt för att dels förstås till fullo, men 

främst för att kunna visa på svagheter i konstruktionen som är möjliga att åtgärda med 

framtida projekt, men också undersöka hur myndighetens bakomliggande syften med 

Riskprofilen påverkat dess kommunikativa struktur. 

Exploitationware - gamification 

En viktig avgränsning som Bogost gärna vill göra är att avskilja den procedurella retoriken - 

och videospel som helhet - gentemot det han helst inte vill kalla ”gamification”, ett koncept 

som löst skulle kunna översättas till ”spelifiering”. Han lanserar därför ordet 

”Exploitationware” (ungefär ”Exploaterandemjukvara”) som ett bättre alternativ till ordet 

gamification när det handlar om praktiken att använda ”spel-aktiga” koncept i företags- och 

marknadsföringssammanhang, såsom poäng, banor, ”belöningar” och topplistor. Bogost 

hävdar att dessa koncept inte alls är en operativ del av vad som gör spel till spel, utan bara en 

del av den fasad som skapar struktur och låter en användare mäta framsteg i spelet. Det som 

gör spel till spel är istället de system som skapar en upplevelse.  

This is wrong, of course – key game mechanics are the operational parts of games that 

produce an experience of interest, enlightenment, terror, fascination, hope, or any 

number of other sensations.
28

 

3.3 Visuell Retorik 

Visuell retorik är visserligen inte lika ny som den procedurella retoriken, men är ändå ung – 

de första moderna ansatserna till en retorik som undersökte bild och form gjordes på 1970-

talet. Aristoteles begränsade i och för sig aldrig retoriken till att enkom kunna användas för 

att förstå talad eller skriven kommunikation, men i all trolighet så föll det helt enkelt inte 

honom in att bilder en dag skulle bli ett vidare sätt att kommunicera än tal. Rörliga bilder var 

ju givetvis en omöjlighet för 2300 år sedan, och icke rörliga bilder krävde stor skicklighet och 

tog lång tid att reproducera.  

Den visuella retorikens första problem är att formulera precis vad en visuell retorik innefattar. 

Charles A. Hill utgår ifrån frågan ”How, exactly, do images persuade?”
29

, och betonar sedan 

att en stor del av bilders förmåga att kommunicera budskap har att göra med vilken grad av 

                                                
28

 Bogost, 2011 
29 Hill, 2004, s. 25 
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”Vividness” de besitter. Desto mer ”vivid” (som kanske bäst översätts ”livfull”) en visuell 

artefakt är, desto större påverkan har denna på en betraktare. Hill föreslår sålunda en skala av 

”vividness” med statistik i botten, beskrivande berättelser och enkla teckningar i mitten och 

rörlig bild med ljud och en verklig upplevelse längst upp för att kunna bedöma objekt.
30

  

Hill menar att denna egenskap hos bilder i någon mån kan mäta den persuasiva förmågan, då 

han anser att bilder har en förhållandevis mycket stor persuasiv förmåga i kraft av att få en 

betraktares känslor inblandade i påverkningsarbetet. Hill medger dock att bilder som sådana 

också är mer förgängliga än vad en verbalt eller skriftligt argumenterad påverkan är. Visuell 

påverkan ger snabba känslomässiga resultat, men är också något oförutsägbara och lättare 

glömda sådana.
31

 

Andra ansatser har gjorts, som också inkluderat vissa metodologiska delar, Chryslee, Foss 

och Ranney till exempel har genom analys kommit fram till fyra nyckelelement i visuell 

argumentation. Det första elementet av de fyra är en bilds fysiska format såsom stil och i 

vilket medium den publiceras. Det andra är de känslor som en bild väcker i en iakttagare, 

medan den tredje har att göra med den kulturella, tekniska och historiska information en 

betraktare besitter. Det fjärde elementet är den funktion bilden fyller ovanpå sin form som 

bild.
32

  

Dessa begrepp är användbara, men också mycket vida, närmast av kategorisk karaktär vilket 

lämnar oerhört mycket utrymme för tolkning inom dessa fyra i varje ansats att använda dem 

som analysmetoder. En djupare nivå av kategorisering och indelning menar jag är önskvärd 

och till och med nödvändig om en modell skall tillföra mer än en uppdelning av en 

analytikers tolkningar. Jag har därför valt att i denna undersökning utgå ifrån en modell som 

Professor Brigitte Mral tagit fram för att analysera visuell retorik.  

Mral tar avstamp i retorikens klassiska uppfattningar om mottagarorientering och etiska 

principer och bygger upp en metod som möjliggör analys av de visuella påverkansmedel som 

återfinns i ett visuellt orienterat objekt. Genom att låna begreppen tecken, koder, denotation 

och konnotation från semiotiken ger hon sin metod möjlighet att ur en bild extrahera möjliga 

tolkningar, som sedan blir möjliga att applicera de retoriska aspekterna av analysen på.
33

 

                                                
30 Hill, 2004, s. 30f 
31 Hill, 2004, s. 35ff 
32

 Chryslee, Foss, & Ranney, 1996 
33 Mral, 2012, s. 13f 
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Mral lånar lite till från semiotiken, och utgår från semiotikern Stuart Halls idé om tre nivåer 

för tolkning: gynnad, förhandlande och oppositionell, men föreslår också att dessa kan 

användas som på varandra följande analyssteg för att uttömma tolkningsmöjligheterna och i 

så stor mån som möjligt undvika bias.
34

 

Mral gör en teoretisk klassificering av de visuella påverkansmedel som bilder använder för 

att framföra budskap. De påverkansmedel som Mral här listar är följande: 

 Färger 

 Metaforer och metonymier 

 Typografi 

 Kameravinkel, perspektiv, närhet och skärpa 

 Diagram/grafik
35

 

I denna undersökning kommer jag framför allt att undersöka användandet av två av dessa 

kategorier – kategorin färger och kategorin kameravinkel, perspektiv, närhet och skärpa.
36

 

Färger 

Mral visar att färg kan användas för att skapa ethos, pathos och logos, på olika sätt och med 

olika metoder. En vit färg kan till exempel användas som ett ethoshöjande argument för 

kompetens och yrkesmässighet om den återfinns i logotyper eller kläder, men genom pathos 

sända ett budskap av glädje, renhet eller oskuld. Samma färg kan i olika nyans ha avgjort 

annorlunda konnotationer, vilket exemplifieras med brunt i varianterna smutsbrun och 

chokladbrun. Mral konstaterar att medan färger är mycket tydliga som tecken så är de också 

kraftigt bundna till doxa och därför svåra att använda med precision.
37

 

Färger är lättanvända, men farliga, och ett oövervägt användande kan skada budskapet 

allvarligt, framför allt om målgruppen är heterogen eller om en avsändare har ofullständig 

kunskap om rådande doxa. 

 

                                                
34 Mral, 2012, s. 31f 
35 Denna lista är med några mindre justeringar identisk med den som återfinns i Mral och Olinder, Bildens 

retorik i journalistiken (2011) och som där kort används för att illustrera de påverkansmedel en visuell retorisk 

analys har att ta hänsyn till. 
36

 Mral, 2012, ss. 17-26 
37 Mral, 2012, s. 20f 
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Kameravinkel, perspektiv, närhet och skärpa  

Kameravinkel, perspektiv, närhet och skärpa kan enligt Mral användas för att förstärka 

retoriska budskap medvetet, genom att till exempel fotografera ur ett grodperspektiv för att få 

en person att se arrogant och överlägsen ut. Mediet har en betydelse för hur vi läser bilden, 

och en rörlig bild läses således annorlunda än ett traditionellt fotografi. Även avstånd har stor 

betydelse för hur framför allt en person uppfattas av en betraktare. Tumregeln är att ju närmre 

personen bilden kommer, ju större grad av närhet känner vi med den som porträtteras, 

undantaget extremt närgångna vinklar som istället kan upplevas som hotfulla.
38

 

3.4 Relation mellan procedurell och visuell retorik 

Ian Bogost undersöker en del av de problem som den visuella retoriken ställts inför när han 

formulerar sin teori om en procedurell retorik. Han menar att de ansatser som gjorts för att 

skapa en tydlig bild av hur visuell retorik fungerar dels som en guide för hur en ny disciplin 

inom retoriken kan uppstå, och dels som ett argument för att procedurell retorik över huvud 

taget har ett existensberättigande – om bilder kan anses argumentera retoriskt så torde ju 

procedurer också kunna göra det.
39

 

Bogost tar till sig framför allt Hills tankar om ”vividness”, och anser att en procedurell 

representation torde höra hemma näst längst upp på Hills lista, strax under ”det verkliga livets 

upplevelse”, men ovan ”rörliga bilder med tillhörande ljud”. Bogost tillägger dock att viss 

procedurell representation har karaktären av statistik och diagram snarare än film och ljud, 

men menar att så länge som de procedurella representationerna använder sig av en viss grad 

av en dators samlade processkapacitet – enkelt uttryckt så länge de inte bara består av text 

och diagram utan bilder, ljud och interaktivitet – så platsar de på Hills lista: 

I would submit that procedural representations with high process intensity and with 

meaningful symbolic representations in their processes […] certainly earn a spot above 

moving images on the continuum.
40

 

3.5 Metod 

Denna undersökning kommer att använda sig av en hermeneutisk analys med klassiskt 

retoriskt perspektiv för att genomföra undersökningen av de beställningar och det 

arbetsmaterial som resulterade i Riskprofilen. Huvudfokus är vilka mål och syften som 

                                                
38 Mral, 2012, s. 24 
39

 Bogost, 2007, s. 24 
40 Bogost, 2007, s. 35 
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materialet hävdar att avsikten var bakom processen som ledde till skapandet av Riskprofilen, 

detta för att en jämförelse med övriga analysresultat skall bli meningsfull. 

Den procedurella retorikens syn på procedurer som bärare av budskap innebär att en 

textbaserad analys inte fullständigt kan representera det budskap som förmedlas. De 

procedurer som ligger till grund för de processer som vid analys blir tydliga i ett objekt måste 

beskrivas i textform, och en analys av deras bakomliggande argumentation och värderingar 

blir möjlig. Därför används även i den procedurella analysen en hermeneutisk 

tolkningsmetod, med först en beskrivande del som redogör för hur objektets system fungerar 

och sedan en tolkande del vars mål är att visa på de procedurella argumentens fundament.
41

 

Ett stort tolkningsutrymme föreligger förvisso (som i princip alla kvalitativa studier) men så 

länge argumenten inte förvanskas och de analyseras utifrån goda retoriska principer finns 

förutsättningar för ett gott resultat. 

Den visuella analysdelen är den som tack vare Brigitte Mrals detaljerade modell innehar den 

mest systematiserade metoden, och denna undersökning kommer att följa den modell som 

Mral föreslår mer eller mindre fullständigt. 

Tolkningen kan genomföras i fyra steg: 1) Bildens natur, 2) Bildens funktion, 3) Värdering av 

bilden, 4) Förmedling av tolkningsinsikterna. Processen rör sig från en beskrivning av objektet 

över kontextanalys, till analytisk/kritisk värdering av bildens funktion. Det fjärde steget handlar 

om förmedlingen av analysen, vilket innebär en koncis argumentation för de uppnådda 

resultaten och insikterna.
42

 

En viktig del i Mrals modell är en uppdelning i manifest och latent nivå avseende bildens 

natur, vilka motsvarar en beskrivande respektive tolkande analys och ger vid handen vari den 

gynnade tolkningen
43

 består. Bildens funktion utgör kontextanalys och värderingen erbjuder 

en möjlighet att applicera förmedlande och/eller oppositionell tolkning på det valda objektet 

medan den slutliga förmedlingen av resultat fokuserar på transparens och betonar att en 

uttolkare skall redovisa sin perception och vara ”… observant på personliga eller privata 

preferenser som kan styra ens värdering av ett objekt.”
44

. 

                                                
41 För en god genomlysning av hermeutik, dess möjligheter och problem, se Ödman, 2007 
42 Mral, 2012, s. 33 
43

 Utifrån semiotiken och Stuart Hall, se avsnittet ”Teori” i denna undersökning. 
44 Mral, 2012, s. 37 
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3.6 Metodproblem 

Ett metodproblem som kan förutses är det faktum att Riskprofilen, trots att den är interaktiv, 

måhända inte har tillräcklig interaktion för att en procedurell analys skall ge relevanta 

resultat. Bogost menar att ett systems proceduralitet kan graderas på en skala utifrån hur 

processorintensiv den är, det vill säga hur mycket av datorns prestanda som används för att 

göra beräkningar. Riskprofilen, som ju i grunden egentligen bara består av en film och ett 

gränssnitt för att byta mellan olika scener i denna, kräver inte någon större kraft. Trots det så 

är min åsikt att det är värt att använda den procedurella retoriken för ändamålet, då det finns 

aspekter av Riskprofilen som inte framgår vid analys med andra verktyg.
45

 

Den text vari Mral lägger fram sin metod för visuell retorisk analys är ännu inte publicerad, 

utan finns endast tillgänglig som arbetsmaterial hos Professor Mral själv. Tankarna i texten 

har legat till grund för de analyser som görs i boken ”Bildens retorik i journalistiken”
46

, som 

dock inte innehåller någon uttömmande teoridel. Trots detta problem så väljer jag i denna 

undersökning att nyttja denna modell, då Mral är tämligen ensam om att söka skapa en 

helhetsbild och kombinera visuell retorikteori med en handfast, tydlig och uttömmande metod 

för att få fram konkreta resultat. 

4. Analys 

4.1 Avsiktsanalys av arbetet som resulterade i Riskprofilen 

Enligt den avropsbegäran från Myndigheten som sedermera resulterade i den interaktiva 

filmen så var syftet med att skapa Riskprofilen ett led i att marknadsföra webbplatsen 

Dinsäkerhet.se. Marknadsföringen skulle enligt detta ursprungliga dokument syfta till att 

generera intresse för att ” öka antalet besökare/användare på webbplatsen Dinsäkerhet.se 

samt i de sociala medier som är relevanta.”
47

 Fokus i målformuleringen är själva ökandet av 

besökare till webbplatsen som står som värd och avsändare för den PR-aktivitet som 

beställningen gäller – vid tillfället fanns ju inte idén om Riskprofilen ännu. 

Efter att en reklambyrå sökt avrop, fått klartecken och sedan skapat Riskprofilen som 

huvudnummer för att uppfylla ovan formulering, inleddes en mediakampanj för att lansera 

                                                
45 Författaren har för övrigt varit i kontakt med Professor Bogost själv i denna fråga, och fått svaret att medan 

det är möjligt att Riskprofilen inte uppfyller de striktaste kraven på retorisk proceduralitet så betyder det inte att 

en analys inte kan ge intressanta och relevanta svar, så länge en sådan undersökning görs med medvetenhet om 

den eventuella bristen. 
46

 Mral & Olinder, 2011 
47 Publicitetsidéer Riskprofilen, s.1 
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Riskprofilen. I det arbetsmaterial som föregick denna mediakampanj stipulerades att målet 

med den var tvåfaldigt. Dels skulle den genom statistiskt material skapa ett problem – att 

många barn skadas i hemmet – för att sedan påvisa hur detta problem skulle kunna lösas, dels 

skulle den visa för allmänheten att MSB använder sig av ny teknik och interaktivitet för att 

förmedla modern samhällsinformation – lösningen på problemet.
48

  

Syftet med kampanjen för att lansera Riskprofilen var alltså primärt att framställa 

Myndigheten och dess sida DinSäkerhet.se som en modern, trovärdig och aktuell källa till 

nyttig och intressant kunskap. Riskprofilen som sådan framhålls som ett bevis för detta 

påstående, och ingår i denna överordnade argumentation samtidigt som den förväntas föra en 

egen. Riskprofilens egen argumentation skall, enligt samma arbetsmaterial, uppfylla 

budskapet ”Online-spel ska hjälpa föräldrar upptäcka risker i hemmet”
49

. Riskprofilen 

framställs här som en upplysande och utbildande kommunikation som hjälper användare 

skydda sig själva och sina barn. 

Den nyhetstext som myndigheten använde för att lansera Riskprofilen gentemot allmänheten 

följer den linje som arbetsmaterialet stakat ut; den gör gällande att syftet med den interaktiva 

filmen – här har man alltså bytt ut termen ”Online-spel” mot den något mer sobra ”interaktiv 

film” – var att uppmärksamma privatpersoner på risker i hemmet: 

Dinsäkerhet.se lanserar interaktiv film riktad mot småbarnsföräldrar 

[…] 

DinSäkerhet.se - MSB:s målgruppsanpassade webbplats till privatpersoner - har gjort en ny interaktiv 

film som kallas Riskprofilen. Filmen ska hjälpa föräldrar att uppmärksamma risker för barn i hemmet.  

 Olycksfall är den vanligaste dödsorsaken bland barn, och bostaden är en av de platser där flest skadar 

sig. Genom att som förälder bli mer medveten om riskerna, kan man också lättare förebygga olyckorna. 

 Varje år skadas ca 60 000 barn i Sverige i och kring hemmet. Syftet med filmen är att öka kunskapen om 

olyckor och förebygga dem genom att föräldrar själva får testa hur uppmärksamma de är på risker för 

sina barn. […]
50

 

Texten ovan publicerades på msb.se, samtidigt som MSB i sociala medier länkade till den.
51

 

Den argumentativa delen av texten emfaserar att Riskprofilen har en lösning – den kan hjälpa 

                                                
48 Publicitetsidéer Riskprofilen, s.1f 
49 Publicitetsidéer Riskprofilen, s.2 
50

 https://msb.se/sv/Start1/Nyheter-fran-MSB/Nyheter-Hem--fritid/Dinsakerhetse-lanserar-interaktiv-film-for-

smabarnsforaldrar/, 2012-03-22 
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föräldrar undvika potentiella faror - för att sedan med en pathos-framkallande, logos-baserad 

argumentation byggd på statistik stärka bilden av att denna lösning behövs. Texten fortsätter 

med logos – ytterligare statistik – och upprepar sin argumentation och förtydligar nyttan med 

Riskprofilen. Genom upprepning och evidentia-framkallande, logosbaserade argument görs 

det tydligt för en mottagare att barn råkar ut för olyckor i hög grad, och att Riskprofilen kan 

hjälpa föräldrar att förhindra att deras barn drabbas. Detta var alltså den bild av Riskprofilen 

MSB ville skapa hos mottagare när Riskprofilen lanserades.  

Sammanfattningsvis finner denna undersökning att Myndigheten haft tre separata men 

relaterade syften med Riskprofilen: 

 Dels skall Riskprofilen utbilda användare att upptäcka risker i sin vardagsmiljö.  

 Den skall dessutom demonstrera för allmänheten att MSB använder ny teknik och 

interaktivitet för att presentera modern samhällsinformation.  

 Slutligen förväntas Riskprofilen driva trafik till och öka medvetenheten om sidan 

DinSäkerhet.se 

Dessa tre syften motsäger inte varandra och kan mycket väl uppfyllas av en och samma 

kommunikation, speciellt om den kommunikationen sker på flera nivåer. När en användare 

faktiskt spelar Riskprofilen, framställs endast det första syftet - ”Syftet med filmen är att 

uppmärksamma dig på risker i hemmet för barn i åldrarna 0-6 år.”
52

. Därför är det i min åsikt 

rimligt att anta dels att Myndigheten inte ansåg det relevant eller lämpligt att meddela sin 

målgrupp om de två andra syftena, och dels att dessa kan ses som sekundära för Riskprofilens 

egen argumentation. Det första syftet är huvudsyftet med Riskprofilens eget budskap, och 

därför det som denna undersökning kommer att fokusera på. 

Det andra syftet uppfylls, i alla fall till viss del, av Riskprofilens blotta existens. Att framföra 

sitt budskap genom en interaktiv film på internet visar ju med all önskvärd tydlighet att ny 

teknik och interaktivitet används av Myndigheten. Den enda del av det andra syftet som 

eventuellt inte uppfylls av Riskprofilens existens är passagen om ”modern 

samhällsinformation”, men det är också ett syfte som kommer att vara högst individuellt – 

vissa delar av allmänheten (vilken ju är avsedd mottagare i fallet) kommer anse att 

informationen är modern, andra inte. Den delen av det andra syftet kan läggas åt sidan då det 

grundar sig på en subjektiv upplevelse hos många individer, inte egentligen påverkar 

                                                                                                                                                  
51

 Se t.ex. http://twitter.com/#!/msbse/statuses/182393419124064256 
52 Riskprofilen, 2012 

http://twitter.com/#!/msbse/statuses/182393419124064256
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Riskprofilens argumentation som sådan, och dessutom inte faller inom denna undersöknings 

ram.  

Det tredje syftet är av en mer marknadsföringsmässig karaktär, och baseras på en 

förhoppning att Riskprofilen skall framstå som tillräckligt intressant för att locka nya 

besökare till DinSäkerhet.se som helhet. Detta syfte faller också utanför denna undersöknings 

ram, då huruvida det uppfylls eller ej är snarare en fråga för statistiska beräkningar än en 

retorisk analys. 

Oavsett om dessa tre syften är relevanta för denna undersökning föreligger dock två 

eventuella problem.  

För det första kan ett (eller som i detta fall flera) underliggande mål som inte helt 

överensstämmer med det uttalade syftet vara problematiskt – en risk är att publiken upplever 

att den kommunicerande inte är konsekvent i sitt budskap och att man därför förlorar delar av 

sitt ethos. 

För det andra förskjuter Myndigheten gradvis under arbetet med sina förändrade mål syftet 

med Riskprofilen i sig själv från att skapa en ökad trafik till DinSäkerhet.se till att skapa en 

större medvetenhet om olycksrisker. Är detta en medveten eller omedveten förändring av 

myndigheten? Bägge alternativen väcker frågor. Om den är medveten, är det rimligt att anta 

att MSB helt enkelt anser att de andra syftena uppfylls av kampanjerna och kontexten ikring 

Riskprofilen - men har detta varit tydligt för samtliga instanser i skapandet av Riskprofilen? 

PR-byrån som skapat Riskprofilen har rimligen utgått från den avropsförfrågan som förelåg, 

och det syfte som finns däri när de skrev manus och producerade. Om förskjutningen är 

omedveten måste man fråga sig om och i så fall hur detta har påverkat Riskprofilens retorik.  

Denna multitud av avsikter är väl värd att notera; oavsett om det varit avsiktlig eller ej kan 

man ställa sig frågan vilket av de tre syften som förekommer som Riskprofilen som helhet 

uppfyller bäst?  
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4.2 Beskrivning av Riskprofilen 

För att underlätta för en läsare som inte har haft möjlighet att ta del av Riskprofilen, och då 

uppsatsen använder sig av två olika teoretiska perspektiv, kommer detta kapitel inledas med 

en deskriptiv del. Detta minimerar upprepningar och gör det möjligt att dra nytta av denna 

undersökning i det fall då Riskprofilen inte längre finns tillgänglig. 

Prolog 

Riskprofilen är enligt sin egen startskärm en ”interaktiv film” där spelaren tar rollen som en 

tvåbarnsförälder som har ansvar för och lagar mat till sina döttrar Elsa (4 år) Eva (2 år)
53

 och 

grannens barn Elias (6 år). Innan en spelare startar Riskprofilen så presenteras uppgifterna 

man som spelare har att uppfylla: ”En rad riskfyllda situationer kommer att utspela sig 

parallellt i filmen. Det gäller att hålla koll på barnen samtidigt som du lagar mat. Är du 

beredd?”
54

 En spelare ges alltså ansvar över barnens säkerhet, blir varnad att hot mot denna 

säkerhet kommer att förekomma, och förväntas utöver detta ”laga mat” samtidigt.  

När spelaren accepterat detta förflyttas denne till ett förstapersonsperspektiv av spelarens 

rollfigur eller avatar i Riskprofilen. Hädanefter kommer användning av orden ”spelaren” eller 

”användaren” syfta på handlingar en person som spelar Riskprofilen utför, medan ”avataren” 

används om de handlingar som utförs av spelarens alter ego i Riskprofilen, handlingar som en 

spelare inte har något inflytande över.  

Innan spelaren har någon möjlighet att påverka Riskprofilen, presenteras två instruktionsrutor. 

I den första presenteras ett dramatis personae, med spelarens avatar representerad av en 

stiliserad förstapersonsbild med två händer synliga, samt siluetter av de tre barnen Elsa, Elias 

och Eva. Återigen förstärks att spelaren är sin avatar ”I spelet är du en tvåbarnsförälder”
55

. 

När spelaren accepterat denna ruta kommer nästa, med instruktioner för hur de mekaniska 

delarna av spelet faktiskt fungerar (se figur 1). Den första halvan av dessa instruktioner 

berättar hur reglaget för att växla mellan Riskprofilens olika scener fungerar, medan den 

andra halvan förklarar att efter varje visad/spelad sekvens kommer en följdfråga ”på scenen 

du tittat mest på”
56

.  

                                                
53 I manus för Riskprofilen ( Manus till Riskprofilen, 2012) så heter döttrarna Iris och Elfie, och är 6 respektive 

2 år gamla. 
54 Riskprofilen, 2012 
55

 Riskprofilen, 2012, Markeringen i original använder sig av en färgskillnad för att markera ordet ”du”. 
56 Riskprofilen, 2012 
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Figur 1- Instruktioner för Riskprofilens mekaniska kontroller 

 

 

Avsnitt 1 

Avataren leker med Eva, som sitter i ett badkar med uppskattningsvis 6-8 centimeter vatten i. 

Efter några sekunder av lek vrids kameran något till vänster, och spelaren ser Elsa plocka upp 

en sax från tvättmaskinen. När detta sker aktiveras möjligheten för spelaren att byta scen, åt 

vänster och se på Elsa. Detta markeras genom att en bild i miniatyr av den vänstra scenen 

visas på den vänstra sidan av reglagen. Denna markering återkommer varje gång en ny scen 

tänds om spelaren tittar på en angränsande scen. I den vänstra scenen ser spelaren Elsa vända 

och gå till vänster ut i ett annat rum samtidigt som kameravinkeln för mittenscenen 

återvänder till Eva i badet.  

Spelaren har nu möjlighet att antingen bese Eva i badet, eller Elsa, som leker med saxen hon 

plockade upp i det angränsande rummet. Efter ytterligare cirka 5 sekunder ser spelaren kanten 

av en scen till höger, en del av en trappa utomhus. Strax därpå börjar en dörrklocka att ringa, 

upprepade gånger. Om spelaren väljer att se bort från både Elsa, som fortfarande leker med 

saxen, och Eva i badet, så visas i scenen till höger hur Elias, i vinterytterkläder, upprepat 

ringer på dörren.  

Här avslutas scen 1, och spelaren för information om vilken scen som visades mest, och 

ombedes klicka vidare för att få en fråga relaterat till detta. Beroende på vilken sida spelaren 

har visat mest visas olika frågor – två saker är värda att poängtera inför en analys: 
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 Riskprofilen beräknar inte andelen tid av vilken scen som visats, utan andelen av tiden 

som spelarens reglage för att skifta scen varit åt respektive håll. Reglaget för att byta 

mellan scenerna är möjligt att använda innan det faktiskt finns en scen att se på -

spelaren kan till exempel omedelbart när Riskprofilen börjar dra reglaget åt höger för 

att i 12 sekunder se på en tom, svart ruta. 

 En konsekvens av punkten ovan är att eftersom vad spelaren tittade på mest beräknas 

utifrån detta kriterium, och att scenen till höger inte ”tänds” förrän cirka 12 sekunder 

in i avsnittet så minskar sannolikheten att en spelare skulle bese denna mest av de tre 

avsevärt. 

Frågan eller frågorna som Riskprofilen ställer till användaren efter Avsnitt 1 handlar om 

drunkning i badkar och vilken skada som är vanligast av kläm- skär- eller bettsår. Frågan om 

skador får spelaren om denne visat mest av den vänstra scenen med Elsa och saxen. Det 

korrekta svaret på frågan vilken sorts skada som är vanligast är klämskador, men huruvida 

spelaren svarat rätt eller ej upplyser inte Riskprofilen om förrän den interaktiva delen är över 

och resultaten visas.  

Frågan om drunkning får spelaren oavsett om denne visat mest av Eva i badet eller den högra 

scenen där Elias ringer på dörren. Riskprofilen gör här alltså ingen skillnad på om en 

användare är uppmärksam på en eventuell drunkningsrisk eller ej. Frågorna till mitten- och 

vänsterscenen är direkt relaterade till det som scenen visat, medan högerfrågan är relaterad 

till scenen i mitten. 

Frågorna ställs i en i filmen infälld ruta, med tre svarsalternativ, vart och ett representerade av 

en stiliserad ikon som på något vis symboliserar svaret. Svaret ”Att man alltid kan höra 

barnet” på frågan ”Vad bör man alltid tänka på när småbarn badar?” representeras till 

exempel med en ikon av ett huvud med endast ett öra synligt, placerad strax ovanför texten. 

Efter att spelaren markerat ett av de tre möjliga svaren blir det möjligt att trycka på en knapp 

som är markerad ”Se nästa film”, och som tar spelaren vidare till nästa avsnitt. 

Avsnitt 2 

Detta avsnitt inleds med att avataren går framåt i en hall, mot en ytterdörr, medan 

dörrklockan från förra avsnittet ringer. Avataren öppnar dörren och släpper in Elias. Under 

detta segment är det mesta av interiören möjligt att se, medan hallfönster och senare allt 

bakom Elias utanför dörren är överexponerat, endast ett starkt vitt ljus är synligt. 
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Efter att ha släppt in Elias genom dörren, går avataren ut i köket, varpå en scen till vänster 

visas, en exteriör av ett tegelhus på vintern. En studsmatta är synlig i förgrunden. Ut från 

huset kommer Elias och Elsa, båda i ytterkläder, i mittenscenen har avataren börjat plocka 

köksartiklar ur skåp i köket. Den vänstra scenen klipps plötsligt, Elias och Elsa har nu börjat 

hoppa på studsmattan, fortfarande i samma kläder. Samtidigt inträder en scen från höger: Eva 

sitter vid köksbordet och ställer sig upp på sin stol. Dessa aktiviteter fortsätter i princip 

oförändrade på vardera sidan i 20-25 sekunder medan avataren skalar potatis och hackar 

morötter. Värt att notera är att scenen till höger med 2-åriga Eva återigen inte börjar förrän en 

stor del av avsnittets tid har gått – denna gång efter 20 av de 50 sekunder som avsnittet löper. 

Dessutom vänder sig avataren i mittenscenen om ungefär trettiofem sekunder in i avsnittet, 

och kontrollerar Evas tillstånd vid bordet. Eva sitter då snällt på stolen i mittenscenen, medan 

hon vid exakt samma tidpunkt i den högra scenen står på stolen med ryggen åt bordet. (Se 

figur 2) 

Figur 2 - Vid samma tidpunkt sker olika saker, beroende på scenval 

 

Frågorna till Avsnitt 2 handlar om hur många barn som skadas när de studsar på studsmatta 

årligen, för den spelaren som tittade mest på scenen till vänster, och den som såg mest till 

höger ombeds rangordna fyra sätt som ett barn kan åsamkas fallskador i ordning av vad 

spelaren tror är mest till minst vanligt. Om spelaren studerat sin avatar ägna sig åt att skala 

och hacka grönsaker, och därmed fokuserat på mittenscenen, ger Riskprofilen användaren en 

fråga om hur många barn som årligen tvingas uppsöka sjukvård på grund av att de 

klämt/skurit sig, blivit bitna av insekter eller likande. De båda sidofrågorna har direkt 

koppling till vad scenerna innehöll, medan mittenfrågan har karaktär av en allmänt ställd 

fråga om skador utan relation till vad scenen innehöll. 
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Scen 3 

Det tredje segmentet i Riskprofilen inleds med både mittenscenen och den vänstra scenen 

aktiva. I mitten håller avataren fortfarande på att laga mat; han/hon hackar grönsaker på 

köksbänken med en förskärare. I den vänstra scenen sitter Eva på golvet, lekandes med en 

genomskinlig plastpåse. Eva filmas ur ett perspektiv på samma höjd som henne själv, det vill 

säga på ungefär en meters höjd. Efter cirka tio sekunder tänds även den högra scenen, men 

här är ingen person närvarande. Istället visar kameran ett antal öppna kökslådor, för att sedan 

panorera vidare, förbi en diskmaskin och till ett öppet köksskåp där en del artiklar ramlat ut. 

Perspektivet är på ungefär samma, om inte något lägre nivå än det vänstra som visar Eva.  

Samtidigt som detta sker till höger börjar avataren, i mittenscenen, hantera en kastrull med 

kokande vatten. Åter i den högra scenen syns artiklarna som har ramlat ur skåpet. De är till 

att börja med några tabletter med maskindiskmedel, men när kameran panorerar vidare syns 

även en innebandyklubba, en plastlåda, ett par boxningshandskar etc. Under hela den tid som 

detta har skett i den mittersta och den högra scenen har Eva fortsatt lekt med samma plastpåse 

i den vänstra. 

I följdfrågorna till avsnitt 3 hittar vi för mittenscenen en undran om på vilket sätt barn oftast 

bränner sig, för den vänstra scenen en fråga om vilken storlek leksaker bör ha för att de inte 

skall riskera att fastna i halsen på barn, och för den högra en ny sorts fråga. Om spelaren 

betraktat panoreringen över köksskåpen mest blir hon eller han ombedd att utifrån ett antal 

alternativa farliga ting välja två som han eller hon lagt märke till i scenen. Mitten- och 

högerfrågorna har en direkt koppling till det som spelaren sett i scenen, medan frågan som 

ställs för det vänstra klippet framstår som irrelevant. 

Avsnitt 4 

I det sista avsnittet finns alla tre scener tillgängliga från start. I mitten fortsätter spelarens 

avatar att koka vatten och grönsaker på spisen, till vänster syns Eva fortfarande på golvet, 

men nu lekandes med Lego. I den högra scenen kivas Elsa och Elias under köksbordet. I de 

båda sidoscenerna är perspektivet fortfarande på barnens ungefärliga nivå, medan mitten 

stannar i avatarens förstapersonsperspektiv. Då 5-10 sekunder passerat börjar avataren slå 

upp grönsakssoppa i skålar. Samtidigt zoomar kameran till vänster kraftigt in på Eva, som nu 

leker genom att stoppa Legobitarna i munnen. Alla dessa scener fortsätter en stund. 
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Tjugo sekunder in i avsnittet slocknar så samtliga scener. Mittenscenen tonas strax upp – 

avataren bär en bricka med fyra skålar het, rykande soppa igenom köket och ut i matsalen. 

Här sitter samtliga tre barn samlade runt bordet, och avataren ställer ned brickan på bordet 

medan ljuset åter tonas ned.  

En spelare som sett mest på Eva med Legobitar i munnen får en fråga om var det är vanligast 

att barn stoppar in saker, med alternativen näsan, munnen eller öronen, medan den som hållit 

koll på Elias och Elsa under bordet blir ombedd att rangordna vilka de vanligaste orsakerna 

till att barn skadar sig i hemmet av fyra alternativ, bland annat slagsmål, skärsår eller fall från 

låg höjd. Spelaren får som vanligt inte någon feedback på sitt svar på denna skärm, men värt 

att notera för dessa frågor är att ingen av de risker som spelaren haft möjlighet att vara 

uppmärksam på i avsnittet är rätt svar. Barn stoppar oftast in saker i näsan, och den vanligaste 

anledningen till att barn skadas i hemmet är ett fall från låg höjd. En användare som stannat i 

mittenscenen och sett på avataren som hällt upp rykande soppa får en fråga om vilken 

temperatur som är den högsta som är möjlig utan att riskera brännskador. Alla tre frågorna är 

således relevanta till sin scen, men de båda sidofrågorna har svar som kanske inte förväntas 

utifrån den scen som visats. 

Resultatsidan 

När det fjärde avsnittet avslutats visas en resultatsida, med information om vilken sorts risker 

som spelaren har uppmärksammat mest, spelarens faktiska ”Riskprofil” (se figur 3). Riskerna 

är uppdelade i tre kategorier – svårupptäckta risker, risker med allvarliga konsekvenser och 

vanliga risker. Tiden spelaren har varit vaksam på vardera av dessa tre illustreras med ett 

cirkeldiagram tillvänster på skärmen, medan tre faktarutor visas till höger. Av dessa tre 

faktarutor är den som motsvarar den kategori av risker som användaren minst 

uppmärksammat ”utfälld”, och visar sin fulla information, medan de andra två kan fällas ut 

genom en klickning med musen. Denna information består av en kort beskrivande text om 

riskkategorin, och tre mindre rutor som respektive hänvisar till en film om någon av riskerna i 

kategorin, en sida med mer utförlig information samt en ”checklista” för att undvika denna 

sorts risker. 

Strax under cirkeldiagrammet finns även en sammanställning av de frågor spelaren har svarat 

på, med antal rätt svar. Om användaren vill, kan denna klicka på sina svar för att se vad som 

var rätt respektive fel. En listning av frågorna samt rätta svaren finns också om sidan scrollas 

ned en bit. 
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Figur 3- Riskprofilens resultatsida med samtliga faktarutor utfällda 

 

4.2 Procedurell retorisk analys 

Vad modellerar Riskprofilen? 

Riskprofilen är en slags simulering av en vuxen persons vardag under några minuter. Spelaren 

har kontroll över sin avatars handlingar i den mån att han eller hon kan bestämma vad 

avataren skall titta på. Spelaren får, innan Riskprofilens interaktiva del tar sin börja, ett antal 

väldigt starka uppmaningar att uppmärksamma faror – det är upp till spelaren att skydda 

barnen. Barn i fara är ett väldigt starkt incitament, och de allra flesta människor – framför allt 

de som är föräldrar – kommer att ta en uppgift som syftar till att förhindra detta på stort 

allvar. Detta skapar en mycket stark vilja hos en användare att följa dess instruktioner och 

förhindra de olycksrisker som spås förekomma. Riskprofilens entymemiska argumentation 

utgår alltså från underpremissen att barn i hemmet löper risk för olyckor med den implicita 

slutsatsen att endast genom att spela Riskprofilen kan en spelare förhindra dessa.
57

 

När så spelaren får kontroll och möjlighet att förhindra att barnen kommer till skada, så är 

dock denna kontroll väldigt begränsande. Spelaren kan endast se sig omkring i en situation 

som nästan omedelbart blir hotfull. När Elsas entré efter bara några sekunder tvingar spelaren 

att antingen ha uppsikt över en tvååring i badet eller en sexåring som vårdslöst leker med en 

                                                
57

 Den outtalade huvudpremissen består i detta fall av påståendet ”Det är inte bra om barn råkar ut för olyckor”, 

något som är tämligen okontroversiellt. 
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sax tvingas spelaren prioritera mellan vilket barn som det är viktigast att beskydda. Detta är 

ett mönster som upprepar sig igenom hela Riskprofilen, olyckor väntar i kulisserna nästan 

konstant i varje scen. Dessa kontinuerliga krav på prioriteringar kombinerat med den 

ursprungliga uppmaningen till spelaren det åligger denne att skydda barnen samt det mycket 

begränsade handlingsutrymmet skapar Riskprofilens unika procedurella retorik. 

Feedback och procedurell retorik 

Detta retoriska budskap uppmanar en spelare att vara konstant vaksam, då olyckor lurar 

överallt. Inte mycket tycks heller kunna göras åt dessa potentiella olyckor utöver att 

uppmärksamma dem när de händer – spelarens enda handlingsutrymme är ju att se på det han 

eller hon bedömer som farligast och hoppas på att Riskprofilen ger respons på detta. Just den 

feedback som spelaren får på sina handlingar - följdfrågorna - är något problematiska.  

I en stor del av fallen framstår de frågor som följer på att ha uppmärksammat en viss 

olycksrisk som i bästa fall förmanande och i värsta fall irrelevanta. Riskprofilen verkar inte 

använda frågorna som ett verktyg för att hjälpa spelaren att upptäcka risker, utan snarare som 

en slags fällor avsedda att förvirra och fördunkla vad som kan anses vara en risk. Detta 

framgår speciellt tydligt när en spelare i avsnitt 2 kan komma på Riskprofilen med att ”fuska” 

i segmentet där Eva i mittenscenen sitter snäll vid bordet medan hon vid exakt samma 

tidpunkt står upp och är i fara i den högra scenen. 

Dessa underliga inkonsekvenser riskerar förvirra användarens uppfattning av hur man 

förväntas utföra prioriteringen av olycksrisker. Under avsnitt 3 visas i den vänstra scenen 

Eva, som leker med en plastpåse. Följdfrågan användaren ställs inför om han eller hon visat 

mest av denna film handlar om vilken storlek leksaker som minst skall ha för att småbarn inte 

skall kunna svälja dem. Den visuella faran som målats upp återspeglas inte i följdfrågan, och 

följden av användarens val blir otydligt. Visserligen behandlar frågan samma kategori av risk 

som en plastpåse utgör – kvävning – men detta tydliggörs inte för användaren (se figur 4).  
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Figur 4 - En plastpåse leder till frågor om leksaker 

 

En spelare som anser sig ha uppfyllt kravet att vara uppmärksam på risker får en respons som 

inte erkänner detta, utan snarare motsäger att den risk som användaren prioriterat att 

kontrollera var värd uppmärksamhet. Följdfrågorna är den enda feedback spelaren får av 

Riskprofilen innan resultatsidan visas, och får därför karaktären av en korrigerande åtgärd. 

Denna inkonsekvens i scen och fråga återkommer på några fler ställen, om än inte så tydligt 

som i avsnitt 3.  

Efter avsnitt 1 ställs en fråga relaterad till mittenscenen om användaren sett mest på den 

högra scenen. I detta fall är den högra scenen förvisso den med klart minst olycksrisk, men 

denna parning av scen och fråga, speciellt så tidigt i Riskprofilens flöde förstärker bilden av 

frågorna som en korrigerande och recenserande åtgärd. Konsekvens av detta blir att en 

spelare som inte varit uppmärksam på riskerna i den vänstra och mittersta scenen implicit blir 

kritiserad för sin bristande uppmärksamhet. Detta är i sig rimligt, men då flera frågor längre 

fram inte har direkt koppling till den scen som besetts trots att denna innehållit tydliga 

olycksrisker blir kritiken mot spelaren obefogad, och riskerar att skada Riskprofilens ethos. 

Basen för Riskprofilens ethos och själva grunden för dess existens enligt själva den 

introduktion som spelaren initialt mötts med var att göra en spelare uppmärksam på 

olycksrisker i hemmet.
58

 Om nu spelaren upptäckt en sådan risk och förmedlat det till 

Riskprofilen med de enda medel som står honom eller henne till buds – att titta på den – och 

sedan kritiseras av Riskprofilen för detta, fungerar inte Riskprofilens argumentation längre. 

Hela Riskprofilens didaktiska anslag bygger ju på att den skall lära en användare att upptäcka 

                                                
58 Se avsnitt 3.1 i denna undersökning. 
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risker. Om Riskprofilen inte förmår upptäcka en risk som användaren sett och prioriterat som 

den viktigaste av de föreliggande, hur skall Riskprofilen då kunna lära ut något till denne? 

I manus för Riskprofilen framgår att den ursprungliga avsikten i denna scen var att Eva skulle 

leka med små legobitar, inte en plastpåse.
59

 I den färdiga Riskprofilen så gör Eva dock inte 

detta förrän i nästa sekvens, nr 4. I följdfrågemanus rubriceras dock sekvensen som 

”Kvävning (plastpåse)”, vilket rimligen innebär att plastpåsen redan hade ersatt legobitarna 

när frågorna formulerades, och att inkonsekvensen i detta antingen ansågs önskvärd eller att 

konsekvenserna av den inte analyserades. 

Dessa diskrepanser kan tyckas minimala, men för en användare av Riskprofilen som till 

exempel uppmärksammat risken med plastpåsen och sedan blir konfronterad med frågor som 

till synes är orelaterade, är det stor sannolikhet att Riskprofilens förfarande blir otydligt, det 

vill säga att det procedurella budskapet står i direkt konflikt med det skriftliga och visuella. 

Riskprofilen lär inte längre ut något genom sin egen interaktivitet, utan blir bara en slags 

demonstrationsfilm utan meningsfull återkoppling till spelaren. 

Detta intryck förstärks av resultatet som visas efter att en användare spelat sig igenom 

Riskprofilen: Det som först och främst presenteras är vad man inte uppmärksammat, och 

vidare information om detta. Hur många frågor spelaren svarat rätt på är sekundär 

information, och vad som faktiskt stämmer är tertiärt. Hela resultatsidan försöker locka till 

vidare surfning och läsning av materialen på DinSäkerhet.se. 

Pedagogiska effekter  

Jag anser att grundvalen för denna Riskprofilens inneboende konflikt står att finna i det flertal 

av skiftande syften som förekommit under skapandet av Riskprofilen. En vilja att försöka 

uppfylla flera olika kriterier och nå effekt på flera plan har gjort att vissa delar av Riskprofilen 

inte har den pedagogiska effekt som från början avsetts. Ett liknande scenario har 

dokumenterats av Elizabeth Losh, och tas upp av Bogost
60

, som föreslår att det är möjligt att 

ett objekt fyller ett annat syfte än det som direkt avsetts. 

Despite what the researchers thought they were doing, perhaps it was primarily intended to 

SHOW the teaching of Arabic to policy makers and the general public not actually TEACH 

Arabic more effectively. Traditional classroom teaching doesn't make for a good media 

                                                
59

 Manus till Riskprofilen, 2012, s. 3 
60 Bogost, 2007, s. 48 



29 

 

spectacle, but a video game might. […] In other words, are these games and simulations 

intended primarily to train or to show training?
61

 

Losh skriver här om ett träningsspel för Amerikanska soldater, som snarare är en symbol för 

att träning i arabiska sker än en faktisk utbildande procedur. På samma sätt kan man 

argumentera att Riskprofilen är en symbol för Myndighetens vilja att visa att man ”arbetar 

med modern samhällsinformation genom ny teknik och interaktivitet”
62

, och att den inte har 

en egen pedagogisk förmåga i sig själv. Endast när Riskprofilen kombineras med 

DinSäkerhet.se:s vidare material om olycksrisker så har en användare möjlighet att lära sig 

nya förmågor i fråga om olycksriskförebyggande.  

4.3 Visuell retorik 

Riskprofilens natur – manifest nivå 

Det visuella grepp i Riskprofilen som mest drar till sig uppmärksamhet torde vara det 

kontinuerliga användandet av ett förstapersonsperspektiv, med avatarens händer synliga, i 

mittenscenen. Valet att använda detta perspektiv medför att det budskap som förmedlas 

skriftligen innan Riskprofilen börjar – spelaren är sin avatar – kraftigt förstärks av de visuella 

elementen.
63

 En konsekvens av detta blir att spelarens möjlighet att växla mellan olika scener 

kan tolkas som att ”vrida på huvudet” eller titta ut genom fönstret, och för spelaren ännu 

närmre Riskprofilens värld. Till och med det mänskliga ögats funktion emuleras i början av 

avsnitt 2, när mittenscenens kamera blir ”bländad” av solljuset efter att ha öppnat ytterdörren 

för att släppa in Elias. Det är tydligt att Riskprofilen vill att en spelare skall ”kliva in i” 

Riskprofilens videor, och se dem som om de vore självupplevda. 

Vid två tillfällen ”rör” dock avataren på huvudet utan spelarens medgivande för att se på 

något annat än sina händer, något som kan upplevas som desorienterande och tar kontrollen 

från användaren. Det första av dessa tillfällen sker när endast några sekunder har förflutit 

sedan Riskprofilen tagit sin början, när Elsa sträcker sig efter saxen på tvättmaskinen. Jag 

tolkar denna första vridning av avatarens perspektiv som ett medvetet grepp från 

producenterna av Riskprofilen för att göra användaren uppmärksam på att de två sidoscenerna 

existerar, samt de möjligheter som finns att byta scen.  

                                                
61 Losh, 2006 
62 Publicitetsidéer Riskprofilen, s.2 
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 Avatarens händer är till och med något androgyna, och inte givet tillhörande något av könen. Detta kan tolkas 

som ett medvetet grepp för att ytterligare förstärka spelarens identifikation med avataren. 
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Den andra vridningen av avatarens perspektiv är lite svårare att förstå, och innebär också att 

andra problem exponeras, något som diskuterats ovan. Ungefär 40 sekunder in i avsnitt två 

ser avataren först ut genom fönstret på Elsa och Elias, och vrider sig sedan om och ser på Eva 

vid köksbordet. Detta kan möjligen tolkas som en förmaning till den spelare som låtit 

mittenscenen behålla uppmärksamheten – här är det barn i fara, gör något!  

Denna tolkning förstärks av kamerans beteende vid andra tillfällen. Vid tre tidpunkter under 

Riskprofilens gång förändras kameravinkeln i sidoscenerna gentemot det som etableras som 

normen – en statisk vinkel på det som spelaren förväntas bedöma. De tre tillfällen då kameran 

förändrar sitt beteende är dels när Elsa leker med saxen i avsnitt 1, då en kraftig inzoomning 

sker
64

. Exakt samma beteende upprepas sju sekunder in i avsnitt 4, när Eva börjar stoppa 

legobitar i munnen.  

Dessa två tillfällen är kanske de med största direkta risk mot barnens hälsa, medan den 

situation med största indirekta hot – maskindiskmedeltabletterna som ligger utspillda på 

golvet i avsnitt 3 – markeras genom en panorering över kökets golv. Varken zoomningar eller 

panoreringar sker i scenerna vid några andra tillfällen, vilket ger vid handen att dessa 

oväntade rörelser är avsedda att vara markörer för hotfulla situationer. En användare som 

vant sig med en statisk kamera får allvarliga risker markerade på detta vis för att 

bedömningen skall underlättas. 

Detta förfarande fungerar väl, och är i linje med det utbildande syfte som Riskprofilen skapats 

för. Riskprofilen uppmärksammar tillfällen där barn är i fara genom visuella tecken för att 

sedan leda en användare vidare till mer information genom sin resultatsida, där användaren 

genom enklare diagram får förklarat för sig vad denne har missat under filmens gång. 

Riskprofilens natur – latent nivå 

Inbyggt i Riskprofilen finns, delvis som en konsekvens av syftet att uppmärksamma risker, en 

hotbild. Användaren har redan innan filmen tar sin början blivit varnad att farliga situationer 

kommer att uppstå, och när de sker så är ju spelaren endast en passiv betraktare. En förälder 

av vilket slag som helst torde ha svårt att se på ett barn som leker med ett vasst föremål eller 

är nära att sätta något i halsen utan att vilja agera. Skulle inte en normal förälder ingripa om 

en fyraåring satt på golvet och klippte i luften med en sax, eller om en tvååring stod på en hög 

stol och vinglade? 

                                                
64 Detta sker ca 25 sekunder in i avsnittet. 
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I Riskprofilen så är detta inte möjligt, men framhävandet av risker skapar, i min tolkning, en 

oro eller i vart fall en föraning av oro som lägger sig över hela videoproduktionen. Barn i fara 

är ett redan från början ett koncept med ett mycket högt pathosvärde, vilket gör att de visuella 

elementen som förmedlar detta budskap blir väldigt effektiva i sin kommunikation, något 

som bidrar till att skapa en oroskänsla.  

Riskprofilens funktioner 

Juxtapositionen med ett förstapersonsperspektiv som går igenom en vardaglig handling i 

mitten med situationer med barn i fara på sidorna gör att en känsla av overklighet framträder. 

Medan ljuset i Riskprofilens video är av en mer eller mindre realistisk karaktär, har 

kontrasten skruvats upp något så att färgerna framstår som något mer intensiva än 

verklighetens. Denna intensiva färgskala bidrar till att förstärka Riskprofilens dramatik. Detta, 

tillsammans med den mycket snäva synvinkeln i förstapersonsperspektivet, skapar i min 

tolkning en något surrealistisk känsla och något av ett tunnelseende. Användaren har ju bara 

möjlighet att se på en sak i taget, och kan följaktligen inte hantera att mer än en sak händer 

samtidigt. 

Den förmenta publiken Riskprofilen vänder sig till är en allmänhet som vill lära sig hur 

förebygga olycksrisker i hemmet. Sett från detta perspektiv så ger Riskprofilen visserligen en 

del visuella ledtrådar till att finna sagda risker, men det något tunga handlag som används för 

att understryka när farligheter förekommer leder till att publiken inte på egen hand behöver 

uppmärksamma riskerna. Detta ger förstås inte några överförbara färdigheter på verkligheten 

– när risker förekommer ”på riktigt” så finns ingen kamera som zoomar in.  

Istället blir det rimligare att se Riskprofilen som avsedd för en annan publik, och i ett annat 

syfte, något jag redan berört ovan.
65

 Om syftet istället antas vara att uppvisa att interaktiv 

undervisning av olycksrisker i hemmet sker i MSB:s regi, eller att öka trafiktillströmningen 

till DinSäkerhet.se är det rimligt att visuellt utforma Riskprofilen på det vis som gjorts. 

Skapande av rädsla inför olyckor och vanmakt inför omöjligheten att förhindra alla olyckor 

blir till kraftiga pathos-baserade argument för att skaffa sig mer information om att göra allt 

som göras kan. 

                                                
65 Se avsnitt 4.2 Visuell Retorisk analys 
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5. Slutsatser 

Syftet med denna undersökning var att genom analys finna svar på följande frågor: 

 Vilket är myndighetens uttalade syfte med Riskprofilen, i fråga om budskap? 

 Vilket budskap sänder Riskprofilen enligt procedurell retorik? 

 Vilket budskap sänder Riskprofilen enligt visuell retorik? 

 På vilka sätt skiljer sig dessa budskap åt? 

 Om de skiljer sig, vad kan göras för att harmonisera budskapen enligt de ovan 

nämnda retoriska teorierna?  

Vad det gäller myndighetens uttalade syfte med Riskprofilen så är svaret något mångtydigt. 

Det förekommer i dokumentationen som lett fram till Riskprofilens produktion inte färre än 

tre olika avsikter med att bygga en interaktiv undervisning. Huvudsyftet med Riskprofilen i 

sig är det pedagogiska, att hjälpa användaren till att upptäcka risker i vardagen. De två övriga 

avsikter som förekommer är att dels demonstrera för allmänheten att Myndigheten 

presenterar modern samhällsinformation genom att använda sig av ny teknik, och dels att 

driva trafik till den sida som Myndigheten skapat för att förmedla information till en bred 

allmänhet, DinSäkerhet.se.  

Lärdomen en spelare har att dra av Riskprofilen i procedurell retorisk mening är att ett vidare 

intag av information, helst via DinSäkerhet.se är nödvändig för att förebygga olyckor. Denna 

lärdom är förvisso en som MSB enligt avsiktsanalysen sökt att nå, men frågan är om 

processen för att få denna effekt är den mest lämpliga? Den procedurella analysens resultat 

visar att det sker genom att försätta en användare i förvirring och en känsla av vanmakt inför 

olycksrisker, vilket är ett mycket trubbigt retoriskt förfarande sett till de önskade resultaten. 

Även den visuella retoriska analysens resultat visar att det är främst genom att skapa en oro 

och rädsla hos användaren som Riskprofilen når en egentlig retorisk effekt. Visst finns en 

pedagogisk del, med användande av tecken som uppmärksammar en användare på de risker 

som förekommer, men de färdigheter som lärs ut där är inte överförbara på verkligheten. 

Istället drivs en spelare till att söka sig vidare för att skaffa sig ny kompetens i fråga om att 

bedöma risker i vardagen. 

Både den procedurella och den visuella retoriska analysen visar alltså att Riskprofilen når en 

effekt vad det gäller det som avsiktsanalysen kommit fram till var de underordnade 

avsikterna; att driva trafik till DinSäkerhet.se samt visa på Myndighetens förmåga att 
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använda ny teknik. Vad det gäller den förment huvudsakliga avsikten att utbilda föräldrar så 

visar analysen att Riskprofilen inte når ända fram. Vissa inslag kan ge en vidare kunskap och 

förmåga att upptäcka och förebygga risker, men båda analysmetoderna ger vid handen att 

Riskprofilen kan förstås mycket bättre om den ses som en symbol för de två underordnade 

avsikterna snarare än som instrumentell för den huvudsakliga avsikten. 

För att harmonisera dessa något spretiga resultat finns två vägar att gå. Till att börja med är 

det förstås möjligt att helt enkelt modifiera avsikten med Riskprofilen till att motsvara 

resultaten, men den åtgärden är av byråkratisk karaktär och ger inga konstruktiva svar på hur 

det skulle vara möjligt att möta den huvudsakliga avsiktens krav i en framtida 

vidareutveckling av Riskprofilen. Det rimliga vore att modifiera Riskprofilen för att minimera 

de element som försvårar kunskapsupptagning.  

Procedurellt sett skulle en justering av de följdfrågor som ställs efter varje avsnitt kunna 

förändra den pedagogiska effekten till en mycket blygsam arbetskostnad. Visuella justeringar 

kräver naturligt nog betydligt mer arbete, och skulle kanske inte heller ge försvarbara 

förbättringar i fråga om att nå den huvudsakliga avsiktens mål. En förändring här skulle kräva 

en omredigering av Riskprofilens videomaterial, eventuellt till och med en nyinspelning. 

Slutsatsen blir att Riskprofilen möter de två underordnade avsikterna så väl, och dessvärre 

står så långt ifrån den huvudsakliga avsikten att en förändring skulle behöva vara av 

fundamental karaktär för att ge märkbara resultat. För en diskussion om hur detta skulle 

kunna göras, se avsnittet Diskussion och rekommendationer nedan. 

6. Diskussion och rekommendationer 

Något som varit fascinerande att upptäcka under denna undersöknings gång är hur de visuella 

och de procedurella delarna av ett objekt kompletterar och förstärker varandra. Att bara 

använda sig av det ena eller det andra perspektivet hade inte gett en lika fullständig bild av 

vad som gör Riskprofilen till en argumentation.  

De tre olika avsikterna bakom Riskprofilens tillkomst ligger i min mening bakom flera av de 

inkonsekvenser som Riskprofilen dras med. Till viss del överlappar dessa avsikter varandra 

och drar nytta av varandra, men detta är tyvärr inte fallet i samtliga aspekter. Framför allt 

menar jag att detta går att se i de frågor som följer på varje avsnitt. Det finns här en vilja att 

försöka skapa en medvetenhet om hur många barn som skadas av olyckor i hemmet, men när 

fråga på fråga handlar om olycksstatistik utan att ha gett spelaren någon chans att ta del av 
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denna i förväg blir det sadistiskt snarare än statistiskt – Riskprofilen ställer frågor som en 

försvinnande liten del av dess publik har någon möjlighet att svara på, och resultatet blir att 

svaren består av gissningar. Detta tillstånd förvärras när frågorna inte heller är relevanta till 

det videomaterial som användaren har uppmärksammat. Spelaren upplever en brist på logik i 

frågorna som ställs, vilket gör att det blir mycket svårt att förstå vad man förväntas lära sig av 

upplevelsen. 

Min uppfattning efter att ha undersökt MSB:s arbetsmaterial bakom Riskprofilen är att 

följdfrågorna har författats separat från skapandet av filmen, och att ett tillräckligt 

samförstånd över vad som var Riskprofilens mål inte existerade. Formuleringar som är lika, 

till och med för författaren synonyma kan ta sig en annan betydelse för en läsare som blir 

utförare av nästa del i processen för att skapa ett budskap.  

En god grundregel är att för att säkerställa målets integritet bör inte syftet omformuleras mer 

än absolut nödvändigt under arbetets gång. Här är Högskolan i Skövdes rapportutlåtande om 

att det i synnerhet när det gäller spel som skall utbilda eller träna är viktigt att vara överens 

om målen – och på vilken nivå de skall uppnås - mycket relevant.
 66

 

Under rubriken 3.3 Visuell Retorik tog jag upp Charles A. Hill och dennes tankar om nivåer 

av ”vividness” som avgörande för hur stor påverkan ett budskap kan ha. När Ian Bogost fogar 

in interaktiva upplevelser strax under ”Verkliga livet” i Hills lista, så är det en rimlig tolkning 

av Hills avsikter, men också en som för denna undersökning betyder att Riskprofilen har en 

mycket stor möjlighet att påverka. Riskprofilens starka bilder sammantaget med interaktivitet 

och det mycket effektiva greppet att sätta spelaren i förstapersonsperspektivet gör att man slår 

an med stor kraft mot en mottagare med sitt budskap.  

Problemet är bara att samtidigt som Riskprofilen skapar så starkt och engagerande pathos så 

bakbinder den användaren genom att bara låta denne se på händelserna som utspelar sig. 

Spelaren blir impotent att påverka händelseförloppet, samtidigt som hon är satt att skydda 

barnen. Detta blir en kraftig kombination, speciellt som om det tycks som att allt barnen i 

Riskprofilen gör försätter dem i fara. Det blir ett kontinuerligt flöde av risker och 

bedömningar att ta hänsyn till för en spelare, och till råga på allt finns risken att den som sett 

något riktigt farligt och känner sig nöjd när avsnittet är slut får en fråga som inte alls har att 

göra med den olycksrisk som hon såg. Blotta mängden risker motverkar på sitt sätt 

                                                
66 Alklind Taylor, o.a., 2012, se avsnittet 2.1 Tidigare forskning 
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Riskprofilens syfte genom att göra det omöjligt för spelaren att känna att hon behärskar 

situationerna. Den interaktivitet som finns i Riskprofilen hjälper inte med att förmedla 

budskapet om den finns där bara för att den ska finnas där, de interaktiva momenten behöver 

vara meningsfulla och förstärka det övriga budskapet, annars är risken att de istället 

motarbetar det genom att få spelaren att känna sig maktlös och irrelevant. 

Riskprofilen hade kanske tjänat på att presentera en mer nyanserad bild, med bara ett eller två 

riskmoment per avsnitt, och sedan följt upp dessa i direkt anslutning till situationen, istället 

för vid fasta hållpunkter. 

 En möjlighet att bygga vidare på hade varit att ha haft möjlighet för användaren att pausa 

situationer som denne bedömer innehålla risker, och låta Riskprofilen stanna filmen där och 

då och ställa en fråga. Vad såg du för risk här? Vad kunde annars hänt? Hur vanligt tror du 

det är? Visserligen hade detta inneburit en större teknisk utmaning och ett krav att ha 

relevanta och inte minst intressanta frågor att ställa i nästan alla situationer under hela filmen, 

men i min åsikt hade ett sådant grepp förstärkt alla de goda procedurella sidorna hos 

Riskprofilen och eliminerat svagheterna. 

Om Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, eller någon annan organisation, i 

framtiden ämnar producera interaktiva upplevelser i utbildningssyfte så bör man ta till sig 

dessa insikter. Det är nödvändigt att ett spels procedurer och visuella retorik går i takt med de 

övriga budskap som man ämnar sända, att man förstår att det spelaren gör i spelet är lika 

viktigt som det de ser och den text de läser i anslutning till det. 

7. Sammanfattning 

Uppsatsen består av en retorisk analys av den interaktiva filmen Riskprofilen, som 

producerats å Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) räkning, med stöd i 

teorier om procedurell och visuell retorik framlagda av respektive Professor Ian Bogost och 

Professor Brigitte Mral. Uppsatsen använder en hermeneutisk metod med klassiskt retoriskt 

perspektiv, samt av en metod för visuell retorisk analys som även den är framtagen av 

Professor Brigitte Mral. 

Den procedurella retoriken hävdar att procedurer kan argumentera genom regelbaserade 

representationer och interaktioner, och att den därför bör utgöra en gren av retoriken. Den 
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visuella retoriken anser att bilder kan innehålla och/eller förstärka argument på flera olika 

sätt, bland annat genom vilka färger som förekommer och valet av kameravinkel som gjorts.  

Syftet med uppsatsen är att medelst dessa teorier och en analys av det material som inom 

MSB har föregått produktionen av Riskprofilen utröna dels vilka budskap som Riskprofilen 

avsetts innehålla, dels vilka en potentiell användare kan tänkas mottaga och utifrån dessa 

resultat ge rekommendationer inför liknande framtida projekt.  

Uppsatsen finner att de avsikter som låg bakom skapandet av Riskprofilen var, i ordning av 

vikt; Att utbilda allmänheten; att marknadsföra MSB; och att åstadkomma en ökning av 

besökare till MSB:s webbsida DinSäkerhet.se. Ingen av analyserna finner att Riskprofilen lär 

ut några färdigheter som kan kategoriseras som riskförebyggande utöver en rädsla för att 

olyckor ska ske. Den procedurella analysen avslöjar att Riskprofilens procedurella retoriska 

argument syftar till att förmå en användare att ta del av mer material på DinSäkerhet.se. Detta 

sker genom att försätta en användare i förvirring och en känsla av vanmakt inför olycksrisker. 

Den visuella analysen visar att Riskprofilen använder pathos-argument för att skapa en oro 

och en känsla av otillräcklighet hos användaren, som rimligen resulterar i att denne känner 

sig nödd att söka mer information om olycksrisker. 

Uppsatsen försöker utifrån dessa resultat ge rekommendationer för på vilka sätt Riskprofilen 

kan förändras för att fullgöra MSB:s huvudsakliga mål – att utbilda allmänheten. 
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