
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete+
Kandidatuppsats*
Bra+film,+men+kan+ni+göra+den+kortare?+
*
*
En+analys+av+Feeding+Americas+kampanjfilmer+Hidden&
Hunger.+
*
Great+film,+but+can+you+make+it+shorter?+
 

  
 
 
 
 
Författare: Sara Källström och William Nyhlén 
Handledare: Joakim Hermansson 
Examinator: Åsa Pettersson 
Ämne/huvudområde: Bildproduktion 
Kurskod: BQ2042 
Poäng: 15 hp 
Examinationsdatum: 190328 
 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i 
DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt 
att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av 
examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 
arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja � Nej � 

Högskolan*Dalarna*–*SE6791*88*Falun*–*Tel*023677*80*0

 



 

 

Abstract 

Som filmskapare i en reklamvärld där utvecklingen ständigt går mot att göra kortare 

reklamfilmer, kände vi behov av att analysera vad som vinns och förloras i processen. 

Uppsatsen berör hur en längre välgörenhetsreklamfilm påverkas av att kortas ned i två 

olika tidsramar. Syftet var att hitta mönster som kan bidra till en ökad förståelse i ämnet 

för filmskapare. Uppsatsen analyserar de olika versionernas berättarstruktur, tematik, 

retorik, empati- och sympatiförutsättningar för att sedan diskutera kring hur effektiva de 

är i förhållande till filmens syfte. Slutsatsen visade att versionerna har olika egenskaper 

och därmed olika fördelar och nackdelar. För filmskapare innebär det att med 

noggrannhet och god analysförmåga kunna välja ut bilder i adaptionsprocessen som ger 

det mest önskvärda resultatet, för att vara säker på att det uttänkta syftet nås fram till 

åskådaren. 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Joakim Hermansson som med stor 

entusiasm, humor och förståelse har gjort denna uppsats till en dans på rosor för oss 

författare av kandidatuppsatsen.   
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
“Bra film, men kan ni göra den kortare?” Det är något vi fått höra otaligt många gånger 

från kunder, efter snart tre år som reklamfilmsstudenter. Vi får ofta en beställning på en 

reklamfilm som ska vara ett visst antal sekunder lång och innehålla ett starkt och tydligt 

budskap. När filmen är klar och ska levereras till kunden så vill de gärna att filmen ska 

vara kortare för att fånga publikens uppmärksamhet och leverera budskapet snabbare. 

“Att kunna berätta något riktigt bra på kort tid är givetvis ett drömupplägg för många 

kunder,” berättar Magnus Jakobsson, executive creative director på Åkestam Holst samt 

före detta huvudordförande i juryn för Guldägget, i en intervju med Dagens Media 

(Djerf 2009). Enligt en forskningsrapport från Microsoft visade det sig att människans 

förmåga att bibehålla sin koncentration är sämre än någonsin (Microsoft 2015:6). 

Forskningsrapporten indikerade en tydlig skillnad mellan år 2000 och 2013, i hur 

många sekunder människan kan behålla sin koncentration (Microsoft 2015:6). Kalpathy 

Ramaiyer Subramanian (2017:86) menar att det är därför reklamfilmsskapare försöker 

förmedla sina budskap på kortare tid. Som filmskapare kämpar vi i klipprummet för att 

få det att fungera, för det är praktiskt möjligt att klippa ner en film men frågan är vad 

som försvinner i berättandet.  

 

I dagens samhälle exponeras vi för en stor mängd reklamintryck i vår vardag, och med 

nutidens teknologi är det näst intill omöjligt att undvika reklamen. Från företagens sida 

är det en ständig kamp att sticka ut i den stora konkurrensen bland olika tjänster och 

produkter, en tävling i att synas och höras bäst. Därför riktar många av dem blickarna 

mot sociala medier. Enligt en undersökning från 2016 befinner sig sju av tio små och 

medelstora företag i Sverige på något eller några av de största sociala medierna, som 

Instagram och Facebook (Enirogroup, 2016). I nuläget finns det olika tidsbegränsningar 

för videoklipp på de olika sociala plattformarna. Instagram har en tidsbegränsning på tre 

till 60 sekunder (Instagram, 2019), Facebooks övre gräns är 120 minuter (Facebook, 

2019) och YouTubes är 12 timmar (YouTube, 2019). Eftersom dessa plattformar är så 

dominanta, så är det naturligt att välgörenhetsorganisationer väljer att publicera sina 

reklamfilmer på sociala medier.  

 

För att beskriva vad som får människor att engagera sig i välgörenhet utgår Arvid 

Erlandsson (2015:15-16) från två aspekter. Den första är hjälpeffekter, som förklarar när 



 

2 

människor hjälper och den andra aspekten är psykologiska mekanismer, som förklarar 

varför människor gör det (Erlandsson 2015:15-16). Erlandsson (2015:15-16) beskriver i 

sin avhandling Underlying psycological mechanism också tre typer av hjälpeffekter som 

gör människan benägen att donera pengar. Den första, det identifierbara offret, innebär 

att människan är mer benägen att donera pengar till något identifierbart, snarare än 

något statistiskt (Erlandsson 2015:32). Den andra, proportions-dominans-effekten, 

innebär att människan är mer benägen att donera pengar till en organisation när 

mängden personer som det är möjligt att hjälpa, är i proportion till mängden drabbade 

(Erlandsson 2015:37-38). Den tredje är in-grupp-effekten, som i sammanhanget innebär 

att människan är mer benägen att hjälpa ett offer som tillhör den egna sociala gruppen 

på ett eller annat sätt (Erlandsson 2015:37). En ingrupp kan exempelvis vara allt ifrån 

en nationalitet till en liten supporterförening. Dessa aspekter hjälper oss förstå när 

människan hjälper, men inte varför. 

 

Erlandsson (2015:15-16) beskriver att anledningen till varför människan hjälper handlar 

om tankar och emotionella reaktioner. Åskådaren vill hjälpa till eftersom att den har 

blivit emotionellt påverkad, antingen genom personligt obehag eller sympati 

(Erlandsson 2015:16). Den andra psykologiska mekanismen handlar om det kognitiva 

och förväntad nytta (Erlandsson 2015:16). Det handlar om en kalkylerad uträkning av 

positiva kontra negativa aspekter av hjälpinsatsen hos åskådaren, som leder till att hen 

uppfattar att hens hjälp verkligen kommer komma till nytta (Erlandsson 2015:16). Den 

sista innebär att hjälpa tack vare att åskådaren känner att den har ett personligt ansvar 

eller skyldighet att hjälpa till (Erlandsson 2015:16).  

 

Reklamfilmen Hidden Hunger (2017) av välgörenhetsorganisationen Feeding America 

är en film med starka affektiva kvaliteter. Reklamfilmen är en narrativ reklam som ger 

åskådaren möjligheten att följa en pojke och hans mammas vardag. Det tycks vara en 

vanlig familj, pojken går i skolan och mamma jobbar, men bakom fasaden finns det en 

tragisk verklighet som göms för resten av världen. Filmen syftar att väcka 

uppmärksamhet på den dolda svält som finns i USA och belysa en problematik med 

matsvinn. Filmen finns i tre versioner, den längsta är 145-sekunder lång, och de två 

kortare versionerna är 60- respektive 30-sekunder långa. I den ständiga jakten på att 

förkorta reklamfilmer vill vi undersöka vad som går förlorat på vägen och vad som 

vinns när filmen har kortats i två steg.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att bidra till en större förståelse hos reklamfilmsskapare i hur en 

berättelse påverkas av att klippas om i olika versioner, för att anpassas till olika 

tidsramar. Detta kommer uppnås genom att analysera berättarstrukturen, tematiken, 

retoriken samt empati- och sympatiförutsättningarna, i de tre versionerna av 

reklamfilmen i Feeding America's Hidden Hunger-kampanj (2017) för att se vad som 

förändras i anpassningen till kortare tidsramar. Det finns i nuläget ingen relevant 

forskning som berör hur välgörenhetsreklamfilmer påverkas av att anpassas till två nya 

tidsramar och därför ser vi en möjlighet att bidra med ny kunskap. 

Vi har för avsikt att besvara följande frågeställningarna: 

 

●* Vad i berättarstrukturen, tematiken och retoriken förändras eller försvinner i 

adaptionsprocessen när en välgörenhetsreklamfilm produceras i en längre 

version, och sedan anpassas till två kortare tidsramar? 

-* På vilket sätt förändras berättarstrukturen i anpassningen till de kortare 

tidsramarna? 

-* På vilket sätt förändras retoriken (dispositio samt ethos, pathos och 

logos) i anpassningen till de kortare tidsramarna? 

-* På vilket sätt påverkas filmens tematik i anpassningen till de kortare 

tidsramarna? 

-* Hur effektiva är respektive versioner i förhållande till filmens syfte? 

 

●* Hur påverkar anpassningen till de korta tidsramarna förutsättningarna för 

åskådaren att bli affektivt involverade? 

 

1.3 Teori och tidigare forskning 
1.3.1 Effektivt reklamberättande 

Effektivitet är ett begrepp som enkelt kan definieras som insatser i relation till resultatet 

(Nationalencyklopedin, u.å). När det gäller reklam kan effektivitet definieras som hur 

reklamen når ut med avsändarens behov Cook & Kover 1997:13). I denna 

kandidatuppsats definieras begreppet som hur övertygande de olika versionerna är i 

förhållande till filmens syfte och hur de försöker nå ut med det. Effektivt 

reklamberättande handlar om på vilket sätt en avsändare presenterar en produkt eller 

tjänst. Chingching Chang (2013:22) beskriver i "Being Hooked" By Editorial Content, 
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att det finns två typer av reklam, narrativ reklam och argumenterande reklam. Narrativ 

reklam handlar om att förmedla en historia som kretsar kring produkten som ska säljas 

antingen genom skådespelare eller genom en berättarröst (Chang 2013:22). Hidden 

Hunger (2017) är som tidigare nämnt ett exempel på narrativ reklam. Argumenterande 

reklam grundar sig istället på logiken, och presenterar argument för att åskådaren ska 

köpa produkten, utan en specifik berättelse, med skådespelare eller intriger (Chang 

2013:22). I en studie av Nai-Hwa Lien och Yi-Ling Chen (2011:518) undersöktes 

åskådarens attityd till narrativ reklam kontra icke narrativ reklam och deras 

argumentstyrka. Resultatet visar att narrativ reklam innebär en större chans att 

åskådaren blir affektivt involverad i filmen, vilket har visat sig att resultera i att de får 

en mer positiv inställning till reklamen (Lien et.al 2011:521-522). 

 

1.3.2 Retorik 
Inom reklam används retorik för att övertyga och informera tittaren. För att understryka 

budskapet i en reklamfilm använder sig reklamfilmsskapare av de medel som de anser 

är mest lämpade och kan då använda sig av uttrycksmedel, som till exempel ljussättning 

och kameravinklar, skriver Bulmer & Buchanan-Oliver (2006:55). Ethos är tilliten som 

åskådaren får till karaktären i reklamfilmen, åskådaren ska tro på det som karaktären 

säger (Lemesianou 2007: 88). Mral och Olinder (2011:40) skriver att “ethosargument är 

de som bygger på sändarens trovärdighet.” Logos är informationen som presenteras i 

reklamfilmen som åskådaren ska uppfatta som pålitlig (Lemesianou 2007:88). 

Reklamfilmen talar till tittarens förnuft med statistik och/eller fakta (Lemesianou 

2007:88). Pathos kan kortfattat beskrivas som de känslor som reklamfilmsskapare vill 

väcka hos publiken; det kan vara allt från besvikelse och förtvivlan till glädje, välbehag 

och sympati (Lemesianou 2007:88). 

 

Med hjälp av det retoriska verktyget dispositio skapas en struktur för att övertyga 

tittaren (Karlberg & Mral 1998:28). De vanligaste stegen i dispositio är: exordium, 

narratio, propositio, argumentatio, conclusio (Karlberg & Mral 1998:28). Det första 

steget, exordium, kan beskrivas som när uppmärksamheten hos åskådaren ska väckas 

(Karlberg & Mral 1998:28). Purdie (2003:1144) beskriver exordium som “to grip, hold 

and retain the interest and sympathy of the audience.” Exordium följs av narratio, vilket 

är förmedlandet av bakgrunden till ämnet (Karlberg & Mral 1998:29). Propositio är när 

tesen förs fram och argumentatio är när argumenten läggs fram (Karlberg & Mral 

1998:29). Det sista steget i verktyget kallas conclusio, vilket innebär att avslutningen av 
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övertygelsen presenteras i en sammanfattning (Karlberg & Mral 1998:29). Karlberg och 

Mral (1998:29) beskriver conclusio som en avslutande “repetition av de viktigaste 

argumenten.” Karlberg och Mral (1998:30) skriver att ordningen i dispositio kan skilja 

sig i exempelvis reklam, där några av stegen kanske byter plats eller i vissa fall 

utelämnas. Dessa steg kan användas på olika sätt i olika filmer, och något som kan 

påverka retorikens uppbyggnad är berättarstrukturen i film. 

 

1.3.3 Berättarstrukturer  

För berättelser finns flera olika likartade modeller för att analysera strukturer. En vanlig 

är Robert McKees (1998:221) version av treaktsstrukturen. Det är en struktur som 

innehåller många parametrar och som kan göra sig bra i analyser av spelfilm, men att 

analysera en reklamfilm är något helt annorlunda enligt oss. Reklamfilmer består 

vanligtvis av väldigt korta berättelser, på ungefär 15-90 sekunder (Dancyger & Cooper 

2005:230). Tidsbegränsningen leder till att det inte finns mycket tid till att berätta en 

alltför komplex historia eller att bygga upp karaktärer (Dancyger & Cooper 2005:230). 

Ytterligare en skillnad mellan normal spelfilm och reklamfilm är, enligt oss, att 

reklamfilmen har som huvudsakligt syfte att sälja en produkt eller tjänst och måste 

därmed vara strukturerad efter retorikens regler. Vi anser att en fyraaktsstruktur passar 

bättre med den retoriska dispositionen, eftersom det finns en del strukturella likheter 

mellan dem. Tillsammans bidrar de med en tydlig struktur för att analysera reklamfilm. 

 

I sin bok Storytelling in the New Hollywood, Understanding Classical Narrative 

Technique benämner Kristin Thompson (1999:27) de fyra akterna för Setup 

(uppbyggnad), The Complicating Action (komplikation), The Development (utveckling) 

och The Climax (klimax) (Thompson 1999:28). Hon menar att när en akt övergår till 

annan akt sker en vändpunkt: “it implies a crucial event or change” (Thompson 

1999:23-27). Likt många andra strukturer så behandlar hennes fyraaktsstruktur en 

protagonist, eller flera protagonisters, kamp att nå sina mål (Bordwell 2006:35). I den 

första akten, uppbyggnaden, etableras världen som berättelsen utspelar sig i samt vilka 

karaktärer berättelsen kretsar sig kring (Bordwell 2006:36). Det finns stora likheter med 

retorikens narratio. Vilket är bakgrunden till ämnet (Karlberg & Mral 1998:29). 

Narratio kan sträcka sig över den andra och tredje akten. Thompson (1999:28) menar att 

i den första akten kan antingen protagonisten/protagonisterna skapa sig ett eller flera 

mål eller så etableras bakgrundsinformationen till varför protagonisten formar ett mål. 
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Detta liknar retorikens exordium. Där inledningen ska fånga tittarens uppmärksamhet 

(Karlberg & Mral 1998:28).  

 

Under komplikationen följer tittaren protagonistens kamp i att nå sitt mål, i denna akt 

kan det dyka upp nya omständigheter som hen måste klara av eller så tvingas hen ändra 

tillvägagångssätt för att nå sin önskan, menar Thompson (1999:28). Den tredje akten, 

utvecklingen, förklarar Thompson så här (1999:28): “By now an extensive set of 

premises, goals, and obstacles has been introduced. This is where the protagonist’s 

struggle toward his or her goals typically occurs”. I den sista akten, klimaxet, ställs 

protagonisten inför sin svåraste utmaning och tittarna ska bli fundersamma över hur det 

kommer att gå och om protagonisten kommer att nå sin önskan (Bordwell 2006:38). En 

akt som kan liknas med retorikens conclusio. Där argumenten sammanfattas (Karlberg 

& Mral 1998:29). I vissa fall kan conclusio även ske i epilogen. Strukturen avslutas 

vanligtvis med en epilog, där talas det om hur karaktärernas vardag ser ut nu (Cutting 

2016:1717) Ett retoriskt steg som kan ske i olika akter är propositio. Vilket är när tesen 

förs fram (Karlberg & Mral 1998:29.) Det sista retoriska steget som ska med i 

ekvationen, är argumentatio, något som ständigt pågår under alla akter. I argumentatio 

kan filmskaparna använda flera olika typer av argumentation. Ett exempel är som 

tidigare nämnt känsloargument, genom vilka filmskapare bland annat vill påverka 

åskådarens sympati (Lemesianou 2007:88). 

 

1.3.4 Empati och sympati 

Det finns forskning inom neurovetenskap som visar att affektiva känslor har stort 

utrymme i välgörenhetssammanhang med konsekvensen att de påverkar beslutstagande 

hos en publik och ger innehållet mening (Västfjäll et al. 2014:2). Daniel Västfjäll et al. 

(2014:2) menar att definitionen av en affektiv känsla är att något är bra eller dåligt, men 

det behöver inte vara en medveten känsla.  

 

Sympati är att kunna leva sig in i någon situation, bra eller dålig (Nationalencyklopedin 

u.å). Empati definieras istället som en “förmåga att uppfatta och uppleva en annan 

människas känslor” (Nationalencyklopedin u.å). Men fenomenet empati är egentligen 

mer komplext än så. Jakob Håkansson (2003:17) menar i sin avhandling att det finns ett 

mönster av fyra återkommande teman i olika definitioner av fenomenet, 

“Understanding, emotion, perceived similarity and concern.” Håkansson (2003:19) 
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påstår att empati är något som människan kan känna i både positiva och negativa 

situationer, men oftast det sistnämnda. Jennifer Escalas och Barbara Stern (2003:567) 

beskriver skillnaden mellan empati och sympati: “sympathy stems from the perspective 

of an observer who is conscious of another’s feelings, empathy stems from that of a 

participant who vicariously merges with another’s feelings.” Empati är även något som 

används i reklamfilmsvärlden. Gregory Boller och Jerry Olson (1991:173) förklarar: 

“within the context of narrative advertising, empathy can be conceptualized as a 

dynamic process whereby consumers imaginatively project themselves into the 

experiences of featured ad characters.” Att leva sig in i en karaktärs situation och 

uppleva empati för den, är enligt Murray Smith (1995:96-98) något som kan göras på 

två sätt, genom emotionell simulering och affektiv imitation.  

 

Murray Smith (1995:96) beskriver emotionell simulering i boken Engaging Characters 

- Fiction Emotion and the Cinema, som att när en åskådare ser en film, och det inte 

bokstavligen uttrycks vad som sker, så försöker åskådaren att gissa sig till den känsla 

som karaktären känner och föreställer sig själv den. Detta är en frivillig process (Smith 

1995:96). Affektiv imitation är motsatt till emotionell simulering, en ofrivillig reaktion 

åskådaren får av att se en annan persons ansiktsuttryck och kroppsspråk (Smith 

1995:98-99). Det kan exempelvis vara ett en närbild på ett gråtande barn. Utan någon 

vetskap om filmens narrativ, karaktären i sig eller vad som står på spel, så får åskådaren 

gråten i halsen utan att vara beredd på det (Smith 1995:98). 

 

Murray (1995:102) beskriver att det finns sympatiska reaktioner och empatiska 

reaktioner till karaktärer i film, något som kallas för karaktärsengagemang. Han menar 

att den sympatiska reaktionen bär med sig en del krav (Smith 1995:102). Som tittare 

behöver man ha en förförståelse om både karaktärerna och berättelsen, eftersom 

reaktionen innebär att man uppfattar en känsla kognitivt och utvärderar karaktären för 

att sedan reagera med en annan mer passande reaktion (Smith 1995:102-103). I detta 

skiljer sig den empatiska responsen, där samma känsloupplevelse som karaktären 

uppfattar, simuleras av åskådaren (Smith 1995:102). Enligt Boller & Olson (1991:174) 

finns det flera element som påverkar potentialen till att en åskådare ska känna empati i 

en film, det handlar om regi, skådespeleri, hur filmen klippts och casting. Åskådarens 

empati i relation till en karaktär grundar sig i en identifikation till den, genom delade 

värderingar, mål, eller ytliga likheter (Boller & Olson 1991:173) 
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1.3.5 Adaption 

“Genetic adaptation is presented as the biological process by which something is fitted a 

given environment” skriver Linda Hutcheon (2013:31) i boken A Theory of Adaptation. 

De två kortare versionerna av reklamfilmen Hidden Hunger (2017) har genomgått en 

adaptionsprocess och anpassats längdmässigt för att nå fram till publiken. Linda Seger 

(1992:2) skriver “the first job of the adaptor will be to figure out how to fit the original 

material into different time parameters.” Seger (1992:2) skriver även att det är 

oundvikligt att verket förändras i en adaptionsprocess och att det inte heller är ovanligt 

om något material förloras i processen. Richard J. Hand (2010:27) nämner fem 

grundstrategier i adaptionsprocessen: omission (utelämnande), addition (tillägg), 

marginalization (marginalisering), expansion (förstärkning) och alteration 

(förändring). I hans exempel skriver han om processen från litteratur till drama/teater, 

men han skriver även att det går att applicera dessa på filmer och flera medier (Hand 

2010:27). Utelämnande syftar på det material som försvinner i processen (Hand 

2010:27). Det är väsentligt att fundera över vad som är viktigt att behålla, menar Seger 

(1992:9). Hon nämner som exempel att det är klokt att tänka över vilken karaktär som 

är viktigast i berättelsen och om det finns någon sidointrig som är värd att behålla 

(Seger 1992:9). Tillägg syftar på det material som läggs till, som inte fanns med i 

originalet (Hand 2010:27). Förstärkning syftar på när något i tematiken i originalet får 

en större betydelse i adaptionen och marginalisering är när något i tematiken får mindre 

betydelse i adaptionen. Förändring är när något förändras i stilen, tematiken eller i 

berättelsen, menar Hand (2010:27). 

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metod 
Vi har valt att göra en analys av Feeding America's kampanjfilmer Hidden Hunger 

(2017) utifrån ett adaptionsperspektiv. Detta kommer att göras genom att studera de tre 

filmerna separat och jämföra den längre på versionen på 145-sekunder (version ett) med 

de två kortare versionerna på 60- (version två) respektive 30-sekunder (version tre). 

Filmerna kommer att delas in i fyra akter, för att i varje akt analysera berättarstrukturen, 

tematiken, retoriken samt empati- och sympatiförutsättningarna. För varje akt kommer 

vi att analysera filmerna bild för bild och undersöka vilken funktion bilderna får i 

respektive film.  

 



 

9 

Eftersom 145-sekundersversionen är den film som publicerats först, så kan vi definiera 

60- och 30-sekundersversionerna som adaptioner av den. Vi kommer därför att utgå 

ifrån de fem tidigare nämnda grundstrategier av Richard J. Hand (2010:27). Vi kommer 

att undersöka hur ethos, pathos och logos används i de kortare versionerna, vilken som 

är i fokus och om det finns en balans. Efter varje analys av de olika versionerna 

kommer vi att sammanfatta dem i sin helhet, för att se hur de olika skiljer sig åt. Vi kan 

då dra slutsatser kring på vilket sätt de olika versionerna är skapade för att påverka 

åskådaren. Vi väljer att analysera de tre olika versionerna en för en, i kronologisk 

ordning. Versionerna analyseras i hur de fungerar enskilt, utifrån ett perspektiv att 

åskådaren inte sett någon version tidigare, och därmed inte har en förförståelse om 

berättelsen. Anledningen till denna avgränsning är att vi ser det som ett rimligt 

antagande att många inte ser filmerna i kronologisk ordning i verkligheten. Därav anser 

vi att det är intressant att analysera hur filmerna fungerar på egen hand. Metoden som vi 

har valt att analysera genom kan ge oss en överblick i hur filmerna kan tänkas mottas av 

åskådaren, men slutsatsen av analysen kan inte ses som ett facit, då tolkningarna av de 

olika versionernas innebörd är subjektiv och kan skilja sig från person till person.  

 

1.4.2 Material  
Materialet som vi har valt att analysera är skapat av den amerikanska icke-vinstdrivande 

organisationen Feeding America, en välgörenhetsorganisation vars huvudsakliga syfte 

är att förhindra svält i USA. Organisationen distribuerar över 4.3 miljarder portioner 

måltider årligen till välbehövande, genom dess 200 matbanker som finns över hela 

landet (Feeding America, 2017). Vi valde denna organisation eftersom det är en av de 

största välgörenhetsorganisationerna i USA (Barrett, 2018). Organisationen omsätter 

cirka 2.7 miljarder kronor (Barrett, 2018). Vi ser därför att tack vare deras ekonomi, har 

de har en större valmöjlighet i vilka kanaler de kan publicera sitt innehåll. Feeding 

America beskriver i ett pressmeddelande på sin hemsida filmens syfte: “a major theme 

of the video was to underscore the reality that more half of the households served by 

Feeding America report at least one working adult. Additionally, the video showcases 

the tremendous potential to reduce hunger by increasing efforts to eliminate food waste” 

(Feeding America, 2017). Catherine Davis, marknads- och kommunikationschef på 

Feeding America, beskriver att filmen även ska belysa tesen om att hunger gömmer sig 

och att många människor associerar svält med hemlöshet, medan det i verkligheten 

existerar i många hem i USA (Feeding America, 2017). Den första versionen 
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publicerades på Feeding Americas hemsida och Twittersida på Världshungerdagen den 

16 oktober 2017. Den versionen är även publicerad på deras Facebooksida samt 

YouTube-kanal och var den första av de tre versionerna att publiceras offentligt. 60- 

och 30-sekundersversionerna publicerades för första gången på deras Facebooksida 14 

november 2017 och på deras YouTube-kanal 30 november 2017, därför benämner vi 

dessa två versioner som adaptionerna. 

 

1.4.3 Samarbetet 
Vi har under uppsatsprocessen bearbetat texten tillsammans. Eftersom vi båda var 

intresserade av samma ämne, och hade en hög ambitionsnivå ansåg vi det som rimligt 

att samarbeta. Hela uppsatsens innehåll har skrivits av oss tillsammans, med undantag i 

teoridelen. Där har Sara Källström skrivit om retorik, berättarstrukturer och adaption. 

William Nyhlén har skrivit om empati och sympati, samt effektivt reklamberättande.  

 

2. Tre filmers berättelser, ett budskap 
2.1 Version ett: 145 sekunder 
2.1.1 Akt ett: Uppbyggnad 

I filmens uppbyggnad etableras två karaktärer, en pojke som ligger under täcket i en 

säng och en kvinna som sitter på sängkanten tätt intill. Detta är filmens exordium, 

inledningen som ska väcka intresse och fånga tittarens uppmärksamhet. De befinner sig 

i ett rum med färgglada teckningar på väggen. Teckningarna fungerar som ett visuellt 

ethosargument och kan signalera för åskådaren att det är pojkens egna rum. Kvinnan 

väcker pojken och åskådaren kan få en indikation av att karaktärerna har en mor-och-

son-relation. Mamman och sonens relation förstärks i närbilder, genom leenden och 

blickar som möter varandra. Närbilderna i scenen förstärker den intima känslan, genom 

att de låter åskådaren komma nära karaktärernas känslor, vilket Mercado (2011:35) 

belyser i sin bok The filmmaker's eye: learning (and breaking) the rules of cinematic 

composition. Detta kan betraktas som en pathosargument. 

 

Mamman hjälper pojken att ta på sig en tröja och knäpper hans krage, vilket är starten i 

filmens uppbyggnad av empati till karaktärerna. Empati till en karaktär grundar sig i, 

som tidigare nämnts i teoridelen, att som åskådare kunna identifiera sig med karaktärens 

emotionella tillstånd, värderingar eller mål i livet (Boller et.at 1991:173). Filmen 

inbjuder åskådaren att identifiera sig med mamman, genom att gestalta en moders 
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kärlek till sitt barn. De positiva elementen gör det angenämt för åskådaren att simulera 

situationen och föreställa sig ha samma positiva attribut. De skrattar och ler. Ljudbilden 

är uppbyggd med en piano- och orgelslinga samt små effektljud från karaktärerna. Det 

diegetiska ljuden kommer från fåglar som kvittrar och pojkens skratt. Fågelkvitter och 

barnskratt är element i ljuddesign som används för att bygga en harmonisk stämning, 

menar Klas Dykhoff (2002:58). Kombinationen av ljudet och närbilderna skapar en 

varm och glad känsla hos publiken, och har ett starkt pathosinslag, för att få publiken att 

känna för karaktärerna.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Normalitet (Hidden Hunger 2017a: 0:10-12). 

 

14 sekunder in i filmen övergår närbilderna till halvbilder och intimiteten bryts. I detta 

moment påbörjas filmens narratio, en bakgrund till filmens ämne påbörjas. Halvbilder 

låter åskådaren se karaktärernas kroppsspråk samtidigt som de är tillräckligt nära för att 

uppfatta känslorna bakom karaktärernas ansiktsuttryck (Mercado 2011:47). Mamman 

stänger av en TV i ett stort rum fyllt med utspridda leksaker och ostrukna kläder 

placerade på både soffa och bord. Chatman (1993:59) menar att åskådare söker efter 

ledtrådar för att begripa en karaktär. Ett rum fyllt med leksaker förstärker bilden av det 

lyckliga hemmet, men att leksaker och kläder ligger utspritt indikerar på att huset inte 

städas regelbundet. Detta är några av de ledtrådar som placerats ut för att åskådaren ska 

förstå karaktärerna och att allt inte är som det ska. En strykbräda står uppställd med ett 

par tröjor vikta ovanpå. Pojken sitter på golvet framför TV:n, tröjan han bär på kroppen 

är ostruken. Scenen skickar en signal till åskådaren att mamman lever i en stressig 

vardag. Det tidigare beskrivna exordium gav åskådaren en indikation på att mamman 

älskar sitt barn och lägger tid på honom, men den övergivna strykbrädan med kläder på 

och pojkens ostrukna tröja signalerar till åskådaren att hon inte hunnit avsluta det hon 

påbörjat. Eftersom åskådaren inte har introducerats för någon ytterligare vuxen karaktär 

kan det signalera att mamman är ensamstående och har svårt få ihop vardagen.  
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Mamman går med snabba steg förbi pojken och klappar omsorgsfullt på hans huvud i 

förbifarten. Pojken ger henne en nedstämd blick, vilket är första gången i filmen som 

pojken inte ger intrycket att vara glad. Mral och Olinder (2011:55) menar att 

användningen av barn är ett väldigt starkt argument, då åskådaren uppfattar dem som 

något man måste beskydda, då de är hjälplösa och oskyldiga. Det är ett starkt 

pathosargument. En ackordförändring introduceras på pianot. Kombinationen av 

musiken, blicken från pojken och det stökiga hemmet gör så att åskådaren kan börja ana 

att det kanske inte är så bra som de trott vid första anblicket i filmens exordium. 

Mamman tar på sig ytterkläder, stannar upp och vänder sig mot pojken. Hon andas ut 

djupt och ler. Ansiktsuttrycket signalerar att hon motvilligt är på väg att gå ifrån huset. 

Pojken lämnar huset med en väska på ryggen, detta är filmens första vändpunkt, som 

leder oss in i akt två. Pojken och mamman lämnar den lugna och trygga närvaron i huset 

och berättelsen leder åt ett nytt håll. 

Bild 2: Orossignaler. (Hidden Hunger 2017a: 0:19-0:22). 

 

2.1.2 Akt två: Komplikation  

Det är under akt två som tittaren får lära känna karaktärernas komplikationer. 

Åskådaren följer karaktärerna i halvbild under större delen av akt två. Pojken går ensam 

i ett kvarter med stora slitna hus. Han passerar staket med presenning och en container. 

Pojkens väska hänger slarvigt på ryggen och den ena remmen på ryggsäcken är vikt på 

ett sätt som kan uppfattas som obekvämt. Med mammans omsorgsfulla påklädnad av 

pojken i minnet, så skickar det en signal till åskådaren att om mamman hade varit 

hemma när pojken tagit på sig väskan så hade hon aldrig låtit den hänga snett. Därmed 

ges åskådaren en indikation att mamman har lämnat huset innan pojken på morgonen. 

Detta är återigen ledtrådar till åskådaren för att påvisa att något inte står rätt till.  

 

Filmens narratio utvecklas och berättelsen etablerar karaktärernas bakgrundshistorier. 

Mamman går med snabba steg upp i ett trapphus, och tar ett djupt andetag. Genom en 

korridor i ett kontorslandskap vandrar hon med en städvagn fylld av toalettrullar och 
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städartiklar. En kvinna passerar henne i rask takt med en kaffemugg i handen, och 

bakom henne går det en man i kostym. Mamman tittar på kvinnan som passerar henne 

och ser dyster ut.  

 

Pojken befinner sig i en skolkorridor lutandes mot ett skåp. Bredvid honom står det 

andra elever som pratar med varandra och skrattar. Pojken ser dyster ut, han tittar på 

den närmsta elevens väska och kläder och ger samma ansiktsuttryck som hans mor gav 

den förbigående kvinnan i korridoren. Det är i detta moment åskådaren kan förstå att 

filmens tematik handlar om klassförhållanden och åskådaren kan uppleva en emotionell 

simulation. Rent visuellt har filmen presenterat att pojken går i skolan och att mamman 

arbetar som städerska, men blickarna hos karaktärerna gör att åskådaren kan börja gissa 

vilken känsla karaktärerna känner och för att uppleva tillståndet som ger upphov till 

den: utanförskapet, ensamheten. 

Bild 3: Pojken och mammans blickar som förstärker klassförhållanden i filmens tematik (Hidden Hunger 

2017a: 0:30-0:35). 

 

Pojken sitter vid en bänk i ett klassrum och stirrar med en tom blick ner i den, bakom 

honom i klassrummet kan åskådaren se andra elever som pluggar flitigt. En lärare 

vänder sig från en eleverna och ser att pojken inte arbetar och räcker över en penna som 

ligger precis framför pojken på hans bord, samtidigt som de andra eleverna tittar snett 

på pojken. Läraren frågar inte pojken om något är fel, utan initierar att pojken ska 

fortsätta arbeta. Åskådaren kan få signalen att pojken är ensam med sitt problem, att han 

inte blir sedd. Bilden följs av en närbild på pojkens ansikte i profil. Filmskaparna 

använder sig av närbilden som ett visuellt pathosargument för att få åskådaren att känna 

för karaktären och komma närmare hans känslor. Återigen används det hjälplösa barnet 

som måste beskyddas som ett visuellt pathosargument.  

 

Mamman befinner sig ett ljust rum med stora fönster och tittar med en tom blick ut mot 

skyskrapor i en storstad. I detta moment finns det utrymme för åskådaren att uppleva en 
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emotionell simulering eftersom de ännu inte vet vad karaktärernas problem är. 

Åskådaren får en möjlighet att föreställa sig vad mamman tänker och känner när hon 

tittar ut genom fönstret. Scenen förstärker filmens tematik, de stora lyxiga skyskraporna 

i kontrast till mammans städarbete, överklassen mot underklassen. Pojken befinner sig i 

en gymnastiksal med en skolklass. Klassen står i en ring och fladdrar med en 

cirkelformad fallskärm. Pojken ser energilös ut och håller fallskärmen rakt upp, medan 

de resterande barnen viftar fallskärmen med stora armrörelser i ett snabbt tempo. Det 

diegetiska ljudet kommer från barnen som stojar och skriker, med fötter rörandes snabbt 

på golvet. Bilden följs av en närbild som låter åskådaren komma nära pojken som nu 

sitter under fallskärmen med ett dystert ansiktsuttryck, och återigen används det 

hjälplösa barnet som ett tungt visuellt pathosargument. Pojkens energilösa utstrålning i 

jämförelse med alla de andra glada energifulla barnen signalerar en stor kontrast för 

åskådaren. Kontrasten ger intrycket att det finns något som skiljer honom från de andra 

barnen. Detta följs av en halvbild på pojken när de andra barnen lyfter upp fallskärmen 

snabbt och pojken ler en kort stund. Scenen signalerar att pojken visar upp en fasad, och 

det kan vara lyckan av att tänka på något annat en sekund. I och med att inte åskådaren 

vet anledningen till pojkens agerande så kan det skapa en spänning som kan göra att 

åskådaren vill titta vidare på filmen (Hoeken et al. 2000:277-279). Detta är filmens 

andra vändpunkt som leder åskådaren in i den tredje akten.  

 

2.1.3 Akt tre: Utveckling 

Den tredje akten startar med att mamman befinner sig i ett stort konferensrum. Solljus 

tränger sig in genom stora fönstren med utsikt mot skyskrapor och en storstad. I rummet 

finns det ett långt bord med många stolar och en lång bänk med en uppdukad buffé. Det 

finns ett fåtal andra personer i rummet och de är propert klädda. Filmens tematik 

förstärks ytterligare och återigen gestaltas klassförhållanden, kontrasten av den lyxiga 

miljön med välklädda personer, och att mamman städar upp efter dem. Mamman städar 

av buffébänken tillsammans med en annan städerska. Buffébordet är i princip orört, och 

det finns både kvarlämnat bröd och frukt som den andra städerskan placerar i en 

avfallspåse. I en närbild tittar mamman med en flackande blick mot påsen och 

städerskan. Närbilden gör att åskådaren intimt kommer nära mammans känslor och 

signalerar till åskådaren att mamman påverkas av matsvinnet. Här använder sig 

filmskaparna av ett pathosargument, åskådaren ska känna för mamman. En scen som 

även förstärker karaktärsengagemanget hos åskådaren. Pojken springer upp för en 
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trappa intill ett hus. Han slänger av ryggsäcken på köksbordet. Köket kan åskådaren 

känna igen från de tidigare scenerna som utspelade sig i huset. Pojken öppnar kylskåpet, 

tittar in i den en stund innan han stänger den och går vidare. I denna scen 

kontextualiseras mammans reaktion till matsvinnet, scenen signalerar att pojkens 

bekymrade blickar och energilösa uttryck är kopplat till hunger. Detta är filmens 

propositio, scenen påvisar för första gången filmens budskap. Det tomma kylskåpet 

förstärker tesen om att familjen har brist på mat.  

 

Mamman befinner sig i en mörk korridor, städerskan som åskådaren har sett tidigare i 

konferensrummet står bredvid, med en ytterjacka på kroppen och en väska i handen, 

klädseln signalerar att hon är påväg hem. Hon säger några ord till mamman och ger 

henne en klapp på axeln innan hon går. Eftersom de båda har samma arbetsuppgifter så 

signalerar scenen att mamman är kvar längre än arbetskamraten och att hon jobbar över. 

Det förstärker bilden av den hårt slitande mamman, som trots sina övertimmar ändå inte 

har pengar till mat på bordet. Detta är ett exempel på hur filmskaparna använder sig av 

pathos genom hela akt tre. Det finns ett mönster i hur närbilder används för att låta 

tittarna få komma nära karaktärernas känslor. Detta är filmens tredje vändpunkt som 

leder åskådaren in i den fjärde akten.  
 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Insikt om problemen (Hidden Hunger 2017a: 0:50:1:01). 

 

2.1.4 Akt fyra: Klimax 

Den fjärde akten introduceras med en bild på mamman som bärandes på en ytterjacka 

går genom en korridor med sopsorteringstunnor längs ena väggen. Ytterkläderna 

signalerar att hon är påväg hem. Hon passerar tunnorna, och stannar en upp en stund. 

Det är nu filmen når sitt klimax och tittaren får se om mammans ansträngningar leder 

till att hon når sitt mål eller om det inte har givit något resultat. Hon tittar försiktigt åt 

alla håll innan hon snabbt går tillbaka till en av tunnorna, tar en fylld avfallspåse 

därifrån och går ut från rummet. Igenom påsen syns konturerna av något runt, i form av 

bröden som städerskan tidigare slängt i en avfallspåse. Åskådaren kan genom mammans 



 

16 

blickar förstå att hon skamset tagit avfallspåsar med överbliven frukt och bröd för att ta 

med sig hem. Scenen är ytterligare ett pathosargument, genom vilket åskådaren kan 

känna sympati för mamman. Åskådaren kan vara medvetna om att pojken är hemma 

och hungrig, och mamman tvingas ta mat från soporna för lösa det problemet.  

Bild 5: Hungern blottas (Hidden Hunger 2017a: 1:07-1:18). 

 

Kvinnan kommer hem till köksbordet och ställer avfallspåsen på bordet, vilket är 

filmens conclusio. Pojken slänger sig direkt mot påsen tar ut en fralla och börjar äta. 

Agerandet signalerar att det är ett normaliserat beteende för honom och styrker att det 

inte är första gången mamman tar med sig mat från soporna hem. Det följs av närbilder 

på när pojken och mamman skrattar och pratar glatt med varandra. Med hjälp av 

närbilderna skapas pathos, och åskådaren kommer återigen nära deras relation som de 

gjorde i början av filmen. Mamman ritar på ett papper framför pojken samtidigt som 

pojken har en brödskiva i sin ena hand och tar upp en banan med andra handen. Bilden 

är filmad utanför rummet de befinner sig i, genom dörren och halva bilden täcks därmed 

av dörrkarmen. Samtidigt åker kameran sakta bakåt. Bilden ger intrycket att vara 

komponerad i en observants perspektiv. Åskådaren är här observanten och har upplevt 

filmens klimax, pojken fick i sig mat och har det bra med sin mamma. Efter att 

åskådaren observerat scenen genom dörröppningen kan hen gå vidare med vetskapen att 

allt blev bra till slut. Bilden övergår till svart. 

 

Nu når filmens sin epilog, i detta moment får åskådaren reda på hur karaktärernas 

vardag är i nutid (Cutting 2016:1717). Det introduceras en berättarröst i form av en 

man. Mamman och pojken går hand i hand mot en glasdörr. De befinner sig sedan i ett 

rum med ett antal andra personer. Parallellt med dessa bilder beskriver berättarrösten: 

“Every year millions of working American families and their children hide their 

struggle with hunger.” Detta är en hjälpeffekt, genom in-grupp-anknytning. I detta fall 

är berättarrösten skriven med en betoning på “working Americans,” vilket kan signalera 
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att filmskaparnas målgrupp ska uppleva det som en attraktiv egenskap att 

sammankoppla med sin persona, och därmed identifiera sig med in-gruppen som en hårt 

arbetande amerikan. Åskådaren presenteras för filmens första logosargument, 

filmskaparna försöker övertyga tittaren genom användningen av statistik och fakta. 

Samtidigt så porträtterar filmen dessa miljoner drabbade med endast en familj och detta 

är ingen slump. De har utformat filmen efter ytterligare en psykologisk hjälpeffekt, 

proportions-dominans-effekten. Filmskaparna har även använts sig av hjälpeffekten - 

det identifierbara offret, som innebär att människan är mer benägen att donera pengar 

till något som representeras av någon påtaglig. 

 

I en närbild ser åskådaren mamman le och prata över en matdisk med en äldre dam 

iklädd en orange tröja med trycket “LAKEVIEW PANTRY” och bredvid henne står en 

man med liknande kläder. Bakom den äldre damen finns det frukt och grönsaker på 

hyllor. Parallellt med dessa bilder beskriver berättarrösten: “But just because you can’t 

see it, doesn't mean that it’s not there.” Detta följs av bilder på en stor lagerlokal, med 

hyllor fyllda med kartonglådor. Det är under denna del ytterligare visuella 

ethosargument presenteras. Genom bilder på organisationens verkliga lokaler, som ett 

lager och en matbank, ges åskådaren trovärdig bild av organisationen, dess verksamhet 

och existens.  

 

Filmens fortsätter med bilder på mamman som tar emot frukt, tomater och andra 

grönsaker av den äldre leende damen och fyller flera matkassar med varor. Parallellt 

med dessa bilder så redogör berättarrösten ett logosargument och talar om för åskådaren 

hur mycket mat som slängs varje år för att betona vikten av deras arbete: “With over 72 

billion pounds of food going to waste each year. It doesn’t need to be that way.” 

Berättarrösten fortsätter med att beskriva fler fakta: “Feeding America is a network of 

200 food banks 60,000 food pantries and 2 million volunteers. We work with farmers, 

retailers and manufactures to get people the food they need.” Filmen använder sig 

återigen av ett ethosargument, när filmen berättar om organisationens verksamhet och 

påvisar att de är en stor organisation. Mamman och pojken går ut från lokalen som har 

en skylt ovanför dörren, med texten “Lakeview Pantry” och packar leendes ner kassarna 

i bakluckan på en bil. Mamman knäpper säkerhetsbältet och tittar på pojken i baksätet 

som ler brett. Parallellt med dessa bilder deklarerar berättarrösten: “Hunger hides, but 

we can help. Let’s end hunger in America.” Filmen avslutar med att visa Feeding 
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America’s logga framför en vit bakgrund och med texten “Find out how you can help at 

FeedingAmerica.org.” I denna mening presenteras det för åskådaren vad den kan göra 

för att ta reda på hur den kan hjälpa till. 
 
2.1.5 Sammanfattning version ett: 145 sekunder 

I 145-sekunders så får åskådaren följa en mamma och en pojkes vardag. Filmen skildrar 

två dagar av deras liv. Uppbyggnaden etablerar karaktärernas relation, med närbilder 

som förstärker intimiteten. Filmens narratio lämnar mycket plats för en åskådare att 

känna empati till karaktärerna, även genom närbilder, i kombination med karaktärernas 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Uppbyggnaden presenterar ledtrådar för åskådaren, 

genom karaktärernas uttryck och det stökiga vardagsrummet som gör att åksådaren kan 

ifrågasätta illusionen av det lyckliga hemmet, som byggts upp i filmens exordium. 

Filmens argumentatio består till stor del av pathosargument som byggs upp med hjälp 

av filmens narratio och ger flera lager till berättelsen. Filmens narratio hjälper åskådaren 

att skapa empati och förtroende till karaktärerna vilket gör dem affektiv involverade i 

berättelsen. Detta genom flera bilder som ger möjlighet till emotionell simulering. 

Empatin byggs upp fram till akt tre, där åskådaren får svar på vad karaktärernas 

problem är, och med kontext till problemet byggs en stark sympati till karaktärerna 

istället. I filmens epilog presenteras tittaren för flera ethos- och logosargument. Filmens 

tematik handlar om klassförhållanden, och det förstärks i flertalet bilder genom hela 

filmen.  

 

2.2 Version två: 60 sekunder  
2.2.1 Akt ett: Uppbyggnad 

I uppbyggnaden så etableras, likt 145-sekundersversionen, två karaktärer. Pojken som 

ligger under täcket i en säng och mamman som sitter på sängkanten tätt intill. Även i 

denna version fungerar scenen som filmens exordium. Skillnaden i denna version är att 

etableringen av karaktärerna endast är i halvbilder, vilket innebär att åskådaren inte får 

komma karaktärerna lika nära som i den längre versionen. Åskådaren får endast se 

mamman väcka pojken, närbilderna utelämnas i anpassningen till den kortare tidsramen. 

Uppbyggnadens funktion i denna version är att med pathos väcka känslor som glädje 

hos åskådaren, då de kan uppfatta karaktärernas relation som god när de skojar med 

varandra och skrattar. Utelämnandet av närbilderna minskar möjligheterna för 

åskådaren att känna för karaktärerna. I versionens anpassning till den kortare tidsramen 
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utelämnas scenen där pojken tittar på TV och istället klipps det direkt till bilden när 

pojken går igenom kvarteret. Filmens narratio utvecklas genom bilden på den ensamma 

pojken i det slitna kvarteret. I denna version så utelämnas bilden på mamman i 

trapphuset och istället klipps det direkt till bilden där mamman vandrar med en 

städvagn fylld av toalettrullar och städartiklar genom en korridor i ett kontorslandskap. 

Likt den långa versionen går en kvinna förbi henne i rask takt med en kaffemugg i 

handen, och bakom henne går det en man i kostym. Mamman tittar på kvinnan som går 

förbi och ser dyster ut. Detta är filmens första vändpunkt, från den problemlösa 

vardagen till kvinnans bekymrade blick. Nu kan åskådaren börja förstå att det inte är så 

bra som de kanske trott vid första anblick, i filmens exordium. Den emotionella 

simuleringen hos åskådaren kan då gå igång. Likt den längre versionen kan åskådaren 

leva sig in i kvinnans situation och gissa sig till vad hon eventuellt känner och därför tar 

berättelsen nu en ny riktning. 

 

 
 

Bild 6: Pojken i kvarteret (Hidden Hunger 2017b: 0:07). 

 

2.2.2 Akt två: Komplikation 

Den nya riktningen påbörjas genom en bild där pojken sitter i ett klassrum vid sin bänk 

och stirrar ner i den. Bakom honom i klassrummet kan åskådaren uppfatta två andra 

elever som pluggar flitigt. I denna version är inte scenen i skolkorridoren med. En scen 

som förstärkte tematiken i den långa versionen. Därmed kan det konstateras att det har 

skett en marginalisering. Scenen förstärker tematiken klassförhållanden genom pojkens 

iakttagelser av vad de andra eleverna har jämfört med vad han själv inte har. Det följs 

av bilden när han sitter i klassrummet. I klassrummet kan åskådaren iaktta att eleverna 

tittar snett på pojken när en lärare räcker över pojkens penna. Åskådaren kan därav 

uppfatta det som att pojken inte är som alla andra barn. Det finns en kontrast mot de 

andra elevernas energi och arbetsvilja jämfört med pojkens energilösa uttryck. 
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Bilden på den energilösa pojken följs av närbilden på pojkens ansikte i profil, för att 

komma ännu närmre hans känslor, vilket fungerar som ett pathosargument. De två 

nästkommande scenerna i den långa versionen finns inte det med i denna adaption, 

scenen när mamman tittar med en tom blick över skyskraporna och scenen i 

gymnastiksalen. Detta innebär både utelämnande och marginalisering. 

Gymnastiksalsscenen är en scen som utelämnas i anpassningen till den kortare 

tidsramen, men som inte påverkar tematiken, medan scenen där mamman tittar ut mot 

skyskraporna är en scen där tematiken med klassförhållanden stärks. Ännu ett 

utelämnande har skett, bilden som etablerar konferenslokalen har klippts bort. Nästa 

scen är istället närbilden på händer som lägger bröd i en plastpåse. Detta följs av 

närbilden på mamman som tittar med en flackande blick mot avfallspåsen och 

städerskan som händerna tillhör. Likt den långa filmen springer pojken uppför trappan 

intill ett hus. Han slänger av väskan på ett köksbord, öppnar kylskåpet och tittar in i det, 

innan han stänger dörren och går vidare. Filmen går nu in i den andra vändpunkten och 

berättelsen tar en ny riktning. Nu har åskådaren givits kontext till problemet: hunger. 

Åskådaren kan få en sympatisk reaktion, då hen till skillnad från tidigare i filmen nu har 

en förförståelse till karaktären, en kontext till hans problem, och kan därmed 

sympatisera med känslorna som pojken känner. Likt 145-sekundersversionen så 

fungerar dessa två scener som filmens propositio. Scenerna leder in åskådaren till 

filmens tredje akt. 

 

 
Bild 7: Ensamhet (Hidden Hunger 2017b: 0:15). 
 

2.2.3 Akt tre: Utveckling 

Den tredje akten inleds med en bild på pojken som sitter ensam mitt i ett mörkt rum och 

tittar på TV. Åskådaren kan uppleva att det är kväll eftersom det var dagsljus i 

köksscenen precis innan. Scenen är ett tillägg som inte fanns med i den långa versionen. 

Det mörka rummet är samma rum, med samma scenografi, som används i 
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morgonscenenen i 145-sekundersversionen, men som utelämnats i den kortare 

versionen. I den längre versionen följs kylskåpsscenen upp av två bilder som signalerar 

att mamman jobbar över, men i denna version har dessa bilder helt utelämnats. I nästa 

scen ser åskådaren istället scenen där mamman tar avfallspåsen med bröd från 

soptunnan, vilket är filmens tredje vändpunkt. Alla de tidigare scener leder fram till 

denna scen, att mamman tvingas ta bröd från soporna för att kunna ge sitt barn mat på 

bordet. Scenen leder in åskådaren till filmens fjärde akt. 

 

2.2.4 Akt fyra: Klimax 

Den fjärde akten introduceras genom en bild på mamman som kommer hem och ställer 

påsen på köksbordet. Pojken slänger sig direkt mot den, tar ut en fralla och börjar äta. I 

detta moment når filmen conclusio. Samma berättarröst som i den tidigare filmen 

introduceras nu: “Every year millions of working American families and their children 

hide their struggle with hunger. It doesn't need to be that way.” Röstens funktion blir en 

psykologisk hjälpeffekt, som vi tidigare nämnde i analysen av 145-sekundersversionen, 

vid namn in-grupp-effekt. Detta är filmens första statistik- och faktabaserade 

logosargument, vilket är detsamma som i den längre versionen. 

 

Det följs av närbilder på när pojken och mamman skrattar samt pratar glatt med 

varandra, och åskådaren kommer nu närmare dem och deras glada känslor. Den 

nästkommande bilden är samma halvbild genom dörröppningen på mamman och pojken 

som finns i version ett, samtidigt som berättarrösten beskriver situationen “Hunger 

hides, but we can help. Let’s end hunger in America.” Filmen avslutar med att visa 

Feeding America’s logga framför en vit bakgrund och texten “Find out how you can 

help at FeedingAmerica.org.” I denna del har det skett ett utelämnande i anpassningen 

till den kortare tidsramen, då de sista 41 sekunderna från den längre versionen inte finns 

med i denna version. I den utelämnade delen presenteras informationen om 

organisationen Feeding America och bilder på en av deras matbanker och lager. Som 

tidigare nämnts presenterar berättarrösten i denna version siffror på hur många personer 

i USA som drabbas av hunger men inte informationen om hur organisationen hjälper 

till, till skillnad från den första versionen, vilket innebär att flera ethosargument 

försvinner. 
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Bild 8: Tillfällig mättnad (Hidden Hunger 2017b:0:52). 

 

2.2.5 Sammanfattning version två: 60 sekunder  

Filmens narrativ är relativt lik 145-sekundersversionen. I denna version följer åskådaren 

en pojke och en mors vardag, från morgon till kväll. I adaptionens anpassning till den 

nya tidsramen utelämnas alla närbilder som etablerar pojken och mammans relation, 

vilket innebär att den intimitet till karaktärerna som fanns i 145-sekundersversionen nu 

är borta. Flera av moderns positiva attribut finns inte med, vilket innebär ett 

utelämnande av chansen till en tidig emotionell simulering, som därmed stoppar 

åskådaren från att bli affektiv involverad tidigt i versionen. Exordiumet är kortare i 

denna version vilket gör att åskådaren snabbare kommer in i historien, men innebär 

också att åskådaren utelämnas en inblick i hur familjeförhållandena ser ut, de missar det 

stökiga rummet, och de dystra blickarna som hjälpte åskådaren att ana att något inte var 

som det ska. I den längre versionen finns det en tydligare signal till åskådaren att 

mamman tar på sig ytterkläder och lämnar huset innan pojken. I denna version så blir en 

konsekvens av utelämnandet av vardagsrumsscenen, att bilden på pojken i området 

istället kan ha en positiv karaktär, eftersom åskådaren enbart exponerats för leende 

karaktärer. Den utelämnade scenen med mamman i trapphuset påverkar dock varken 

tematiken, retoriken eller empatin till karaktären och förändrar därmed inte filmens 

budskap. I uppbyggnaden utelämnas alltså två möjligheter till emotionell simulering.  

 

I komplikationen har bilder som förstärkte tematiken klassförhållanden utelämnas i 60-

sekundersversionen, vilket resulterar i att det är marginaliseringen av temat som är den 

stora förändringen jämfört med 145-sekundersversionen. Pojkens iakttagelser av den 

andra eleven till den dystra minen i klassrummet har utelämnats i anpassningen till den 

kortare tidsramen. I denna version ser åskådaren endast mamman och inte pojkens 

iakttagelser. Även utelämnandet och marginaliseringen av bilden på mamman vid 

fönstret. En chans för emotionell simulering hos åskådaren utelämnas och filmen klipps 



 

23 

istället från pojkens ledsna min i klassrummet till mammans iakttagelse av brödet som 

slängs. I filmens utveckling så kan det mörka vardagsrummet signalera för åskådaren att 

pojken varit ensam hemma ända fram till kvällen. Det stökiga rummet ger åskådaren 

signaler om att mamman inte hinner ta hand om hemmet. Den tillagda scenen förstärker 

ett upptrappande inför filmens tredje vändpunkt. De två bilder som utelämnats var 

bilder som initierade att mamman jobbade över. Något som inte påverkar filmens 

tematik, men däremot kan det påverka karaktärsengagemanget hos åskådaren, då 

scenerna kan ses som en del i uppbyggnaden av mammans karaktär, som en hård 

arbetande kvinna vilket i sin tur kan ses som ett eftersträvansvärt attribut att identifiera 

sig med hos åskådaren. 

 

I filmens klimax är bilderna i köksscenen samma som i 145-sekundersversionen, med 

undantaget att de är några sekunder kortare. Eftersom att berättarrösten introduceras 

direkt när köksscenen startar, så får åskådaren därmed logosargument presenterat 

tidigare, i samband med bilderna på mamman och sonen. Skillnaden är att i 145-

sekundersversionen presenteras logosargumentet i samband med en bild på personer 

med olika etniciteter och kön som representerar en större del av den amerikanska 

befolkningen. Utelämnandet av dessa bilder påverkar in-grupp-effekten, då färre 

personer kan känna en tillhörighet, vilket kan resultera i att färre personer blir benägna 

att donera pengar. 

 

Filmen belyser, likt första versionen, ett stort problem: den gömda hungern och 

matsvinn. Argumentatio i denna version har ett stort fokus på pathos, och i en viss mån 

logos, däremot finns det en stor avsaknad av ethos. Förutom utelämnandet av narratio i 

anpassningen till den kortare tidsramen så kan det konstateras att hela längre versionens 

epilog är helt utelämnad.  
 

2.3 Version tre: 30 sekunder  
2.3.1 Akt ett: Uppbyggnad 

Uppbyggnaden i denna version visar pojken befinnandes i skolkorridoren lutandes mot 

ett skåp. Bredvid honom står det andra elever som pratar med varandra och ler. Pojken 

ser dyster ut, han tittar undersökande på flickans väska och kläder som står bredvid 

honom. Detta är en scen som finns med i 145-sekundersversionen, men inte i 60-

sekundersversionen. Skillnaden är att i denna version så är bildernas funktion filmens 
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exordium. I denna film så kan åskådaren istället för emotionell simulering uppleva 

affektiv imitation. I detta fall är reaktionen ett obehag eftersom åskådaren direkt kan 

förstå att något är fel av pojkens minspel att döma. Likt de båda tidigare versionerna så 

befinner sig pojken vid skolbänken i klassrummet, bakom honom ger två elever honom 

blickar när en lärare räcker över en penna som ligger precis framför honom på hans 

bord. Scenen leder in åskådaren till akt två. 

 

2.3.2 Akt två: Komplikation 

Akt två introduceras genom en närbild på pojkens ansikte i profil, för att komma ännu 

närmre karaktärens känslor. Det är samma bild som finns i både 145-

sekundersversionen och 60-sekundersversionen med undantaget att i denna version 

finns det textgrafik tillsammans med bilden. Texten förstärker intrycket att läraren inte 

är medveten om pojkens problem. Texten är “Hunger Hides”, vilket på svenska kan 

översättas till “Hunger gömmer sig.” Detta skapar en sympatisk reaktion hos åskådaren, 

pojkens dystra tillvaro får en kontext och åskådaren kan sympatisera med hans hunger 

vilket är denna versions propositio. Kombinationen av närbilden på pojkens ansikte och 

texten som indikerar att han gömmer sin hunger skapar ett pathosargument, för att få 

publiken att känna för karaktären och återigen använder filmskaparna sig av det 

hjälplösa barnet som ett visuellt argument. Likt både version ett och två så slänger 

pojken av sin ryggsäck på köksbordet, som signalerar att det är ett kök tillhörande ett 

hus han bor i. Han öppnar kylskåpet och tittar in i den i några sekunder, innan han 

stänger den och går vidare. Scenen leder åskådaren in i akt tre. 

 

2.3.3 Akt tre: Utveckling 

Akt tre inleds genom en bild på pojken som sitter i ett mörkt rum och tittar på TV. Detta 

är en bild som finns med i 60-sekundersversionen men inte i 145-sekundersversionen. I 

denna version är textgrafik tillagd i den här scenen. Texten säger “But we can help” 

vilket på svenska betyder, “men vi kan hjälpa.” Filmen får nu en ny riktning, från att 

påvisa problemet till att nu initiera en eventuell lösning. Något som är noterbart i denna 

akt är att till skillnad från de andra versionerna som vid denna del av respektive filmer 

har etablerat två karaktärer, så har adaptionens anpassning till den nya tidsramen lett till 

ett utelämnande, där mammans resa är bortklippt och filmen skildrar istället enbart en 

karaktärs resa - pojkens. Fokuset ligger på att endast visa det hjälplösa barnets 
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berättelse, vilket återigen är ett starkt argument som gör åskådaren affektivt engagerad 

(Mral & Olinder 2011:55). Scenen leder åskådaren in i akt fyra. 

 

2.3.4 Akt fyra: Klimax 

Akt fyra introduceras genom en bild på mamman som kommer hem med en vit 

plastpåse som hon lägger på bordet. Kombinationen av denna bild och textgrafiken “We 

can help” skapar ett visuellt ethosargument, eftersom en lösning till problemet framförs 

och levereras sedan direkt till åskådaren, vilket kan få organisationen att verka 

trovärdig. Detta leder fram till denna versionens klimax. Pojken slänger sig direkt mot 

påsen tar ut en fralla och börjar äta. Alla tidigare scener med den hungriga energilösa 

pojken har lett fram till denna stund. Åskådaren har i denna version inte blivit 

presenterad en bakgrundshistoria om vart brödpåsen kommer ifrån. De uppfattar endast 

en vit påse som skulle kunna vara från en mataffär. I adaptionens anpassning till den 

nya tidsramen sker en tydlig marginalisering, i de tidigare versionerna vet tittaren att 

mamman tagit en avfallspåse innehållande rester, från ett soprum för att ge mat till sin 

son. Tematiken klassförhållanden är i 145- och 60-sekundersversionen tydlig, mamman 

från den lägre klassen äter resterna som den övre klassen kastat bort, till skillnad från 

denna version där tematiken klassförhållanden försvinner, då åskådaren inte har någon 

förhandsinformation om påsens innehåll eller ursprung.  

 

Pojken har fått i sig mat och filmens når nu sin conclusio. Det följs av närbilder på 

pojken och kvinnan som skrattar och pratar glatt med varandra. Kvinnan och sonens 

relation etableras och signalerar att det är en mor-och-son-relation. Den nästkommande 

bilden är samma halvbild genom dörrspringan, som finns i de andra versionerna. 

Filmskaparna använder sig fortfarande av pathos, men istället för att väcka sorg så vill 

de nu att tittaren ska känna välbehag och glädje för karaktären. Det följs av Feeding 

America's logga framför en vit bakgrund och textgrafiken “Find out how you can help 

at FeedingAmerica.org.”  
 

 

 

 

 

 

Bild 9: Behov och lösning (Hidden Hunger 2017c: 0:09-0:15). 
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2.3.5 Sammanfattning version tre: 30 sekunder  

I version tre kan vi konstatera en stor förändring i filmens narrativ. I denna version följs 

enbart pojkens vardag. I denna version så kastas åskådaren direkt in i den dystra 

världen, till skillnad från de två längre versionerna där åskådaren presenteras för den 

harmoniska världen. Funktionen med filmens exordium är att fånga åskådarens 

uppmärksamhet direkt; den dystra pojken kan göra åskådaren affektivt involverad direkt 

från start. I denna version presenteras propositio under akt två och åskådaren får tidigt 

kontexten till pojkens problem, till skillnaden från den längre versionen där åskådaren 

kan se en kontext till problemet i akt tre.  

 

I denna version förs argumenten kopplat till syftet fram genom textgrafiken på ett 

tydligt sätt, jämfört med de andra två versionerna där filmskaparna, genom filmens 

narratio, för fram argumenten till syftet på ett subtilt sätt. I denna version skildras ett 

problem och åskådaren får tydlig information om att organisationen bakom 

reklamfilmen kan hjälpa. Det är hunger som är problemet. Det som däremot inte är 

tydligt är hur organisationen hjälper till. Detta lämnar därmed inget utrymme för 

emotionell simulering under resterande delen av filmen, eftersom emotionell simulering 

innebär att åskådaren lever sig in i en karaktär och gissar vad de känner. Däremot finns 

det utrymme för åskådaren att känna sympati. Något som kan etableras när han går in i 

huset, som ser ut att tillhöra en vanlig familj, trots den normala uppsynen är kylskåpet 

tomt. Innan denna scen har åskådaren ingen uppfattning om pojkens hemförhållanden. 

Under hela akt två används det hjälplösa barnet som ett visuellt pathosargument. Ett av 

filmens syften var att upplysa åskådaren om det stora matsvinnet i USA, att samtidigt 

som otroligt mycket mat slängs, så lider många personer av hunger. Detta är något som 

inte alls berörs i denna version.  

 

I akt tre sker en utveckling av scenen akt två slutade med. Att pojken sitter i ett 

vardagsrum kan skicka ytterligare signaler till åskådaren att pojken tycks leva i ett 

normalt hem. En stor skillnad i denna version mot den andra två längre versionerna är 

att med utelämnandet av mammans del i berättelsen så försvinner stora delar av 

narratio. Tematiken klassförhållanden som skildras i de längre versionerna är helt 

utelämnad i denna version. Denna versions tematik kan tolkas som utanförskap.  

 



 

27 

Den stora skillnaden i akt fyra i denna version jämfört med den längre versionerna är att 

åskådaren inte presterats en bakgrundsinformation till påsen mamman tar med hem. 

Slutbilderna från ett observande perspektiv påvisar pojken och mammans relation och 

ger åskådaren en indikation på att allt är som det ska, och att hjälpen gav resultat.  

 

3. Slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att bidra med kunskap till reklamfilmsskapare om hur en 

berättelse påverkas av att klippas om i olika versioner för att anpassas till olika 

tidsramar. I detta fall välgörenhetsreklamfilm. I denna uppsats har vi analyserat tre 

versioner av reklamfilmen Hidden Hunger (2017) av organisationen Feeding America. 

Vår slutdiskussion kommer först att beröra fyra aspekter: berättarstruktur, tematik, 

retorik, empati och sympati och sedan kommer vi att diskutera versionernas effektivitet 

i förhållande till filmernas syfte. Vi diskuterar kategorierna i just den specifika 

ordningen eftersom att vi då kan börja med att diskutera grunden i berättarstrukturen, 

för att skapa en förståelse för berättelsens yttersta lager. På så sätt kan vi sedan fördjupa 

oss i de andra kategorierna, eftersom att de mest omfattande förändringarna är påvisade. 

 

3.1 På vilket sätt förändras berättarstrukturen i anpassningen till de 

kortare tidsramarna? 
När reklamfilmer ska anpassas till en ny tidsram så måste filmskaparna välja ut de 

bilder som representerar de viktigaste delarna av filmen. Det som analysen belyste är att 

bilder som inte för berättelsen i en ny riktning blir utelämnade. Som exempelvis 

utelämnandet av gymnastikscenen i 60-sekundersversionen av Hidden Hunger (2017). I 

vår analys av berättarstrukturen i Hidden Hunger (2017) kunde vi hitta likheter och 

skillnader mellan de två korta versionerna och den längre versionen. Berättarstrukturen i 

60-sekundersversionen liknar i sin helhet 145-sekundersversionen men skillnaden är att 

detaljbilder, närbilder och filmens epilog är utelämnade i anpassningen till den kortare 

tidsramen. Det resulterar i att filmen blir kortare men fortfarande skildrar mammans och 

pojkens hungriga vardag. Detta är något som kan ses som fördelaktigt, eftersom 60-

sekundersversionens längd inte överskrider någon av de tidsbegränsningar som i nuläget 

finns på de stora sociala plattformarna, som Instagram, Facebook och YouTube. 

Fördelen är att organisation då kan publicera filmen på alla dessa plattformar.  
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I vår analys upptäckte vi att längre versioner av reklamfilmer innehåller tydligare 

vändpunkter innan en ny akt tar vid. Tydliga vändpunkter kan göra det lättare för 

åskådaren att förstå när det sker en förändring i berättelsen. Detta finns i exempelvis 

145- och 60-sekundersversionerna av Hidden Hunger (2017) men inte 30-

sekundersversionen, vars berättelse inte har distinkta vändpunkter innan en ny akt tar 

vid. Berättelsen i 30-sekundersversionen är uppbyggd på pojkens resa och presenterar 

ingen annan familjemedlem innan filmen når sin klimax. Filmskaparna har gjort en 

övervägning om vilken karaktär som de anser är mest värd att behålla i den kortaste 

versionen och då valt pojken. Nackdelen med utelämnandet av mammans del i 

berättelsen är att stora delar av dess uppbyggnad och utveckling försvinner, vilket 

innebär att större delen av bakgrunden till problemet och viktiga element som tydliggör 

filmens syfte utelämnas. Gemensamt för adaptionerna är att utelämnandet av 

berättarkomponeter i berättelsen påverkar filmens tematik, de retoriska greppen och 

möjligheterna till att känna empati för åskådaren. Skillnaden är att de påverkas i olika 

grad.  

 

3.2 På vilket sätt påverkas filmens tematik i anpassningen till de 

kortare tidsramarna? 
I de två adaptionerna påverkas tematiken på olika sätt. I 60-sekundersversionen 

marginaliseras tematiken klassförhållanden, och i 30-sekundersversionen förändras den. 

Anledningen till att tematiken förändrades i 30-sekundersversionen är att bilder som 

förstärker klassförhållandet utelämnas. Marginaliseringen som sker i 60-

sekundersversionen resulterar ändå i att åskådaren fortfarande har möjlighet att uppfatta 

tematiken som tillräckligt tydlig. Det kan finnas en nackdel med klassförhållandets 

nedtoning i anpassningen till de kortare tidsramarna. En tydlig tematik är något som kan 

skapa ett större djup i berättelsen för åskådaren, och som i detta fall skildrar ett större 

samhällsproblem. Åskådaren kan få en insikt om hur utbrett ett problem kan vara, 

istället för att bara presenteras för en infallsvinkel till det. Ett exempel på förändring av 

tematiken finns i Hidden Hunger-filmerna (2017) där 30-sekundersversionen endast 

visar den ensamma pojken i kombination med textgrafik. Grafiken berättar att hunger 

gömmer sig. Det finns ingen information som förmedlar om hur hungern gömmer sig, 

om pojken är hemlös, eller någon form av information om hans familjeförhållande. Det 

finns en stor skillnad i jämförelse med 145-sekundersversionen. Den visar upp ett 

normalt hem där pojken har ett eget rum och en kärleksfull relation med sin mamma, 
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och allt tycks leda mot att han lever i en vanlig familj. Med hjälp av ledtrådar genom 

filmens gång så förstår åskådaren att bakom fasaden som resten av världens ser så finns 

det något familjen gömmer, som skiljer dem åt från den normala familjen, bristen på 

mat. 145-sekundersversionen är mer subtil och kan på så sätt argumentera på flera plan. 

Ifrån ett perspektiv av filmernas syfte så kan dock marginaliseringen och förändringen i 

anpassningen till de kortare tidsramarna vara till en fördel eftersom att filmernas längd 

blir kortare. Resultatet påverkar inte filmernas syfte eftersom det inte var att belysa 

klassförhållanden i samhället. En nackdel med marginaliseringen och förändringen av 

tematiken i anpassningen till de kortare tidsramarna är att de påverkar filmernas 

pathosargument. Tematiken i den längre versionen förstärker bilden av ett utanförskap 

och bidrar till att åskådarna kan bli mer affektivt engagerade i karaktärerna. Därtill 

skapar den betonade tematiken en tyngd i pathosargumenten. 

 

3.3 På vilket sätt förändras retoriken i anpassningen till de kortare 

tidsramarna? 
När en reklamfilm kortas ned kan det vara naturligt att en del argument utelämnas i 

processen och att en del argument finns kvar. Det kan konstateras att filmerna i Hidden 

Hunger-kampanjens (2017) retoriska uppbyggnader liknar varandra, eftersom i alla tre 

versionernas argumentatio så är det primära fokuset på pathosargument. Det signalerar 

att filmskaparna försöker övertyga tittaren till att hjälpa, genom att skapa en medkänsla 

till karaktärerna. Den största skillnaden mellan versionerna är att stora delar av den 

längre filmens narratio är utelämnad i anpassningen till de kortare tidsramarna. I och 

med att stora delar av bakgrunden till problemet är utelämnad, så minskar chanserna för 

åskådaren att bli lika berörd.  

 

Epilogen är helt utelämnad i båda kortare versionerna, vilket leder till en stor förändring 

i deras retorik. Nackdelen med utelämnandet är att epilogen innehåller en utförlig 

informationsdel med flera logos- och ethosargument som bidrar till ett betonat 

förtroende för organisationen. Konsekvensen blir då att potentialen för att åskådaren ska 

känna en tillit till organisationen minskar och risken kan då bli att åskådaren inte förstår 

vad organisation gör eller hur hen kan hjälpa till. En annan konsekvens av utelämnandet 

av narratio åskådliggörs i 30-sekundersversionen, som inte presenterar någon 

bakgrundsinformation om att mamman tagit påsen med bröd från en soptunna. 

Textgrafiken “But we can help” kombinerat med mammans hemkomst med påsen 
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skickar en otydlig signal till åskådaren som implicit anger att det är en påse med mat 

som mamman fått från Feeding America eller att hon till och med jobbar på Feeding 

America. Nackdelen av utelämnandet av narratio kan därför skapa en förvirring hos 

åskådaren. Å andra sidan får tittaren en kontext till pojkens problem och kan förstå att 

lösningen på delar av hungerproblemen är Feeding America. Filmskaparna tycks ha valt 

att fokusera på pathosargument och att väcka affektiva känslor. Det som är intressant att 

diskutera är om den typen av ensidig argumentering verkligen är det bästa i längden. 

Forskning har visat att affektiva känslor är det som får människor att engagera sig. Den 

affektiva känslan kan göra tittaren inspirerad till att hjälpa, och därmed locka personer 

att gå in på organisationens hemsida. Å andra sidan kan bristen på logos- och 

ethosargument leda till att tittaren inte blir helt övertygad om att det är en organisation 

som är tillräckligt trovärdig, eller att det är för otydligt hur hen ska hjälpa till, för att hen 

ska agera. 

 

3.4 Hur påverkar anpassningen till de korta tidsramarna 

förutsättningarna för åskådaren att bli affektivt involverade? 
En skillnad som vi fann i analysen var att i de kortare versionerna så försvann närbilder 

och även stora delar av karaktärernas bakgrundshistorier. Filmskaparna använder 

känsloargument men utelämnar bilderna som låter åskådaren komma nära karaktärerna 

och bilder i bakgrunden som ger åskådaren möjligheten att lära känna dem. 

Konsekvensen kan påverka åskådarens potential till att känna empati för karaktärerna. 

Ett exempel på detta ifrån Hidden Hunger-filmerna (2017) är att några av de 

utelämnade scenerna i 60-sekundersversionen kan ses som en del i uppbyggnaden av 

mammans karaktär, som en hård arbetande kvinna. Något som i sin tur kan ses som ett 

tilltalande attribut att identifiera sig med för åskådaren. De bristande möjligheterna till 

empatisk involvering kan vara problematisk, eftersom affektivt engagemang har en stor 

påverkan i varför människor engagerar sig i välgörenhet. Desto fler chanser till 

empatiskt engagemang som utelämnas desto mindre är chansen för åskådaren att bli 

emotionellt involverad, vilket leder till en mindre möjlighet att åskådaren hjälper till. 

Fördelen med utelämnandet av dessa scener är att berättelsen fortfarande är lik, men 

händelseförloppet går fortare. Det kan vara fördelaktigt då åskådaren kan uppleva en 

kontext till familjens problem tidigt i berättelsen, och kan därmed känna en tydligare 

sympati för karaktärerna tidigare. 
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Trots ett stort utelämnande av empatiska element i 30-sekundersversionen, så finns det 

en stor fördel med versionens exordium, eftersom den fångar åskådarens 

uppmärksamhet direkt. Den dystra pojken kan göra åskådaren affektivt involverad 

direkt från start, vilket är fördelaktig då människor i dagens samhälle har en kortare 

koncentrationsförmåga. Nackdelen med utelämnandet av pojkens bakgrund och hans 

relation med mamman är att en stor chans för åskådaren att känna empati för pojkens 

karaktär försvinner. Versionen lämnar inget utrymme till emotionell simulering. 

Berättelsen om den hårt arbetande mamman som trots sin till synes stora kärlek till sin 

son och sitt slitande på jobbet, ändå inte har råd med mat på bordet, är helt utelämnad. 

Nackdelen med utelämnandet är att en karaktär som åskådaren har kunnat identifiera sig 

med försvinner, vilket resulterar i att flera chanser för åskådaren att känna empati går 

förlorade. I 30-sekundersversionen är det endast inledningen som uppenbart syftar till 

att väcka empati hos åskådaren. Eftersom kontexten till pojkens bekymrade blickar 

avslöjas redan tidigt så kan åskådaren känna sympati istället, men versionens korta 

längd kan göra det svårare för åskådaren att hinna känna något.  

 

3.5 Hur effektiva är respektive versioner i förhållande till filmens 

syfte? 
Att mäta hur effektiva versionerna är i förhållande till de ekonomiska insatserna kan ses 

som utveckling av denna uppsats för vidare forskning i framtiden. Vi har för avsikt att 

diskutera de kvalitativa insatserna i förhållande till hur väl reklamfilmerna når ut med 

sitt budskap. Vi utgår från definitionen av effektivitet som vi presenterat tidigare. 

  

Filmernas syfte var, som tidigare nämnts, att upplysa den amerikanska befolkningen om 

den gömda hunger som finns i landet och uppmärksamma en problematik med att mat 

slängs där överflöd råder som kontrast. Detta är något som både 145- och 60-

sekundersversionen uppnår. Den första versionen är 2,5 minuter lång vilket kan ses som 

ofördelaktigt i dagens samhälle, eftersom människan genom åren får kortare 

koncentrationsförmåga. Den större delen av filmen förmedlar budskapet på ett subtilt 

sätt och syftet tydliggörs i slutet av filmen. Risken finns att om en tittare beslutar sig för 

att stänga av efter halva filmen, så hinner hen då inte förstå budskapet med filmen. 

Däremot lämnar filmen stora utrymmen för empati och karaktärsuppbyggnad som gör 

åskådaren mer affektivt involverad än de andra versionerna. Den innehåller även alla tre 

hjälpeffekter som gör att människor engagerar sig i välgörenhet, det identifierbara 
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offret, in-grupp-effekten och proportions-dominans-effekten. Versionen får även med 

flera ethos- och logosargument som ger organisationen en större trovärdighet. 

Versionen är effektiv i förhållande till filmens syfte.  

  

Eftersom 60-sekundersversionen når filmens bägge syften och lyckas med det på 

kortare tid än den längre versionen så finns det en stor fördel med denna version. 

Versionen visar att hunger gömmer sig och belyser problemet med matsvinn. Nackdelen 

med denna version är bristen på ethos- och logosargument, men den saknar inte 

logosargument helt. Trots utelämnanden av information om organisationen så påverkar 

det inte versionens effektivitet, då det inte är ett uttalat syfte att öka kunskap kring 

organisationen. Versionen har förlorat flera empatiska element, en del av filmens 

uppbyggnad och narratio, men i och med att berättelsestrukturen liknar 145-

sekundersversionen så levereras samma budskap ändå. Den stora skillnaden är 

marginaliseringen av filmens tematik. 

 

Det går att konstatera att 30-sekundersversionen är fördelaktig på så sätt att den fångar 

tittarens uppmärksamhet genom affektiv imitation, och förmedlar budskapet att hunger 

är ett stort problem tydligt i form av textgrafik tidigt i reklamfilmen. Däremot är filmen 

ineffektiv i förhållande till filmens syften, då den enbart belyser att hunger gömmer sig 

och inte problematiken bakom matsvinn. I 30-sekundersversionen kastas åskådaren rakt 

in i berättelsen, vilket kan uppfattas som fördelaktigt med tanke på människans kortare 

koncentrationsförmåga.  

 

3.6 Slutord  
Det vi kan konstatera är att filmerna är effektiva på olika sätt, och fungerar därför bättre 

och sämre beroende på i vilket sammanhang de används. Som filmskapare är det 

otroligt viktigt att vara medveten om vad som utelämnas, tilläggs, marginaliseras, 

förändras och förstärks i adaptionen av ett verk, inte minst när reklamfilm ska anpassas 

till olika tidsramar. Det gäller att vara noggrann i valet av bilder som ska stödja filmens 

argumentatio. Som filmskapare bör man vara försiktigt i utelämnandet av narratio 

eftersom narratioelement ger åskådaren en större förståelse för karaktärernas bekymmer 

och kan därmed ge en större tyngd i pathosargumenten i reklamfilmer. Filmskapare bör 

även vara försiktig i utelämnandet av chanser till emotionell simulering för åskådaren, 

då det finns en risk att filmskapare i anpassningen till kortare tidsramar utelämnar de 
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element som skapar empati för karaktärer och med det förstärkningen av relationen 

mellan åskådare och karaktär. Att marginalisera eller förändra tematiken är något som 

filmskaparen bör tänka igenom noggrant, en konsekvens av processen kan göra filmen 

ensidig och mindre tydlig. Avslutningvis kan vi konstatera att en berättelse påverkas i 

högsta grad av att klippas om i olika versioner för att anpassas till olika tidsramar, men 

på vilket sätt den förändras ligger i filmskaparens händer.  

 

Som vi nämnde i vår metod så är det svårt att se hur adaptionernas anpassning till de 

nya tidsramarna påverkar den enskilda individen utan att fråga dem. Därför ser vi det 

som ett framtida ämne att fortsätta forska i. Med denna uppsats som en grund för att 

förstå de tre versionernas uppbyggnad och vad dess innehåll signalerar till åskådaren, så 

kan en kommande undersökning fokusera på åskådarens reaktion och upplevelse. 

 

+  
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