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Summary 

The purpose of this paper is to introduce the book trailer as a phenomenon and 
method of marketing. Similarities between the book trailer, the book cover and the 
movie trailer are examined to show how a “typical” book trailer looks and what 
functions it possibly has. The paper also explores the book trailer’s prospects of 
reaching different audiences in different age groups. It also points to difficulties in 
defining an audience. Young adult literature and the fantasy genre are linked to the book 
trailer and examples are given on how authors and publishers can establish relationships 
with readers through the Internet. General guidelines are given for what should be 
considered to appeal to as many potential readers as possible when a book trailer is 
being used or designed. The book trailer’s ability to reach young, reluctant readers, who 
have given up on reading to the benefit of image based storytelling like movies and 
computer games, are explored. The conclusion highlights the advantages of promoting 
books with audio and video. 
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Boktrailern: Varför marknadsföra text med ljud och 
bild? 

Maria Helena Stanke 

Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att introducera boktrailern som fenomen och 
marknadsföringsmetod. Likheter mellan boktrailern, bokomslaget och filmtrailern 
undersöks för att ge en bild av hur en ”typisk” boktrailer ser ut och vilka funktioner den 
kan tänkas ha. Uppsatsen utforskar även boktrailerns möjligheter att nå ut till olika 
målgrupper i olika åldrar, samt pekar på svårigheter med att definiera en målgrupp. 
Ungdomslitteratur och fantasygenren kopplas samman med boktrailern och exempel ges 
på hur författare och förlag kan skapa relationer till läsare via Internet. Generella 
riktlinjer ges för vad som bör tänkas på för att tilltala flest potentiella läsare när en 
boktrailer används eller utformas. Boktrailerns förmåga att nå ut till unga, motvilliga 
läsare, som slutat läsa till fördel för bildbaserade berättarformer såsom filmer och 
datorspel, utforskas. Slutsatsen framhåller fördelarna med att marknadsföra böcker med 
ljud och bild. 
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Förord 

När jag först började fundera på att skriva om boktrailers och ville bolla idéer med 
människor i min närhet var den vanligaste reaktionen: ”Vad är en boktrailer?”  

Boktrailern har varit ett naturligt inslag i min vardag sedan några år tillbaka – 
någonting jag stött på många gånger när jag handlat böcker ifrån amerikanska 
Internetbokhandlar eller när jag läst mina favoritförfattares bloggar.  

Insikten om att fenomenet ännu var ganska okänt i Sverige gav mig tanken att 
försöka skriva en uppsats, som berättar vad boktrailern är, varför den uppstått, hur den 
används och kanske framför allt om den har någon funktion att fylla. 

Med det påbörjade jag min upptäcksfärd in i boktrailerns värld och en allt klarare 
uppfattning, om hur förlag och författare försöker anpassa sig till en digital värld och 
vilken roll boktrailern kan spela för att locka nya läsare, växte fram. 

Nu när uppsatsen är färdig vill jag tacka Lena Pareto och Maria Spante för er 
uppmuntran.  

Tack också till de 33 personer, som tog sig tid att besvara min enkätundersökning. Ni 
försåg mig med fler intressanta och djupsinniga svar än jag vågade hoppas på.  

Jag måste även säga tack till min trogne vän, Tusse, för sällskap sena arbetstimmar.  

Sist men inte minst går ett stort tack till mina föräldrar för stöd under skrivandets 
gång. Utan er hade det aldrig blivit någon uppsats.  

Tack, pappa. Du är min Gandalf, som vet det mesta och inte tvekar att stå öga mot 
öga med en och annan Balrog.  

Tusen tack, mamma, du har varit min Sam under resans gång. Tillsammans har vi 
tagit oss över Mordors slätter och släppt Ringen i Domedagsberget.  

Nu väntar nästa äventyr. 

 

The Road goes ever on and on 

Down from the door where it began. 

Now far ahead the Road has gone, 

And I must follow if I can. 

Pursuing it with eager feet, 

Until it joins some larger way, 

Where many paths and errands meet. 

And wither then? I cannot say. 

  J. R. R. Tolkien 
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1 Inledning 

Döm aldrig en bok efter omslaget, heter det. Det är kanske lättare sagt än gjort, men 
förutom bokomslaget är vi vana vid att enbart ha baksidestexten på en bok att tillgå när 
vi ska avgöra om den intresserar oss eller inte. På senare år har emellertid ett nytt sätt att 
marknadsföra böcker uppstått, nämligen boktrailern. 

En boktrailer är en kort reklamfilm, som är menad att locka fler läsare. Uttrycket 
myntades 2002 av Sheila Clover English och fick luft under vingarna 2005 tack vare 
YouTube, MySpace och liknande kanaler på Internet (English 2008).  

Sedan dess har trailers för böcker blivit allt mer förekommande i USA, medan det 
fortfarande är ett ganska okänt begrepp i Sverige. 

English (2008) menar att om man lyckas plantera författarens namn eller bokens titel 
– helst båda två – i huvudet på en potentiell läsare så har trailern uppnått sitt mål 
eftersom sannolikheten blir större att den potentielle läsaren känner igen boken i 
bokhandeln och får lust att köpa den. 

Att marknadsföra det skrivna ordet och böcker med trailers, som består av rörliga 
bilder och ljud, kan emellertid te sig märkligt eftersom mycket av tjusningen med 
böcker kan sägas ligga i läsarens fantasi. Vissa går till och med så långt att de menar att 
en trailer i princip tar bort läsarens kreativa frihet att skapa sig en egen inre bild av 
bokens innehåll (Berton 2006).  

Steget mellan att känna igen och att sedan faktisk köpa boken är dock inte självklart i 
en värld allt mer präglad av video och digitalt berättarspråk.  

1.1 Bakgrund 

Då och då dyker det upp en rapport, som varnar för att ungdomar läser allt mindre 
skönlitteratur. Förlagsbranschen talar om ljumma försäljningssiffror samtidigt som allt 
fler titlar kämpar om att synas i mängden (Ohlsson Djerf 2010).  

Anklagande fingrar pekar på Internet, som man menar gjort film- och spelbaserat 
berättande så vanligt att ungdomar idag inte längre orkar eller kanske ens förstår hur 
man läser skönlitteratur. 

Är boktrailern ett desperat försök av bokbranschen att locka tillbaka läsare från 
Internets allt mer filmcentrerade kultur? Eller är den bara ytterligare ett sätt att sälja 
böcker på? (Berton 2006) 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa boktrailern som växande fenomen och 
marknadsföringsmetod. Jag vill introducera ämnet för författare, förläggare eller vanliga 



 Boktrailern: Varför marknadsföra text med ljud och bild? 
 
 

bokläsare, som är intresserade av möjligheten att marknadsföra böcker på ett nytt, 
expanderande och digitalt sätt.  

Tanken är att lyfta fram boktrailerns styrkor och svagheter för att ge en bild av vad 
man bör tänka på när man väljer att använda en boktrailer som marknadsföringsmetod 
för en bok.  

Fokus kommer också att läggas på boktrailerns förmåga att förmedla ett budskap på 
ett sätt som bokomslaget och baksidestexten kanske inte kan. Dess potential att nå ut till 
unga läsare och motivera dessa till att läsa kommer också att undersökas.  

Målet är att besvara frågan: Varför marknadsföra text med ljud och bild?  

1.3 Upplägg 

I den här uppsatsen undersöker jag fenomenet med boktrailers närmare och förklarar 
vad en boktrailer är och var man hittar den. Teorier om hur man marknadsför böcker 
utforskas för att bringa klarhet i hur boktrailern kan användas, samt om den är ett 
effektivt sätt att nå ut till nya läsare på, framför allt ungdomar.  

För att kunna förklara hur man berättar och når ut med ett budskap via ljud och bild 
utforskar jag även filmtrailerns uppbyggnad och berättarspråk. Dessa appliceras därefter 
på boktrailerns utformning för att identifiera och visa hur en ”typisk” boktrailer kan se 
ut. 

Vanliga bokläsares åsikter och tankar om boktrailers kommer att redovisas för att 
skapa en uppfattning om vad man bör ha i åtanke när man utformar sin boktrailer.  

Sist i uppsatsen förs en diskussion kring vad som är viktigt att tänka på när man 
väljer att marknadsföra en bok med en trailer. Ett resonemang kring boktrailerns 
förmåga att förmedla ett budskap med ljud och bild förs för att försöka avgöra om den 
lämpar sig som marknadsföringsmetod, framför allt till ungdomar. Därefter ges förslag 
till vidare forskning inom ämnet och resultatet sammanfattas i en slutsats.  

1.4 Avgränsningar 

Boktrailers än så länge en utpräglat engelskspråkig företeelse och vanligast 
förekommande i USA vilket gör att jag kommer att begränsa mig till den amerikanska 
bokmarknaden när jag ger exempel på boktrailers, förlag, författare och enskilda 
boktitlar.   

Min analys av boktrailerns uppbyggnad kommer att begränsa sig till teorier om 
bokomslagets betydelse och inte beröra illustrationer inuti böckerna. Detta dels för att 
de flesta böckerna idag inte innehåller några illustrationer och dels därför att de teorier 
som finns om illustrationer i böcker först och främst handlar om barnböcker och det 
passar inte mitt syfte, som riktar sig till vuxna och framför allt ungdomar.  
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Någon större vikt kommer inte att läggas vid filmvetenskap även om trailerbegreppet 
ursprungligen kommer därifrån. Teorier om vad en trailer är och hur den är uppbyggd 
kommer dock att användas för att kunna identifiera likheter och olikheter mellan 
boktrailern och filmtrailern, samt ge en vokabulär att använda för att beskriva hur 
boktrailern är uppbyggd såväl visuellt som audiovisuellt. 

Någonting som hade varit intressant att undersöka är huruvida en boktrailer påverkar 
försäljningen av en bok och om den i så fall ökar på grund av boktrailern. En sådan 
studie skulle emellertid behöva göras under en längre tid än den här uppsatsens 10 
veckor för att kunna visa en tydlig trend. Eftersom det inte finns något utrymme för en 
sådan undersökning kommer jag att förlita mig på uppgifter ifrån mina referenser. 
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2 Metod 

Jag har valt att först och främst använda mig av kvalitativa metoder för att försöka ge 
en förståelse för boktrailerns natur och för att besvara min frågeställning (Holme & 
Solvang 1997). Här nedan kommer jag att redogöra för de metoder jag använt och 
varför jag valt just dessa. 

2.1 Litteraturstudier 

Jag inledde med att söka efter tidigare forskning kring boktrailern för att se om det 
fanns en redan anlagd värdegrund att stå på. Därefter sökte jag efter forskning och 
teorier kring traditionell marknadsföring av litteratur, samt undersökte hur böcker 
marknadsförs på Internet för att kunna dra paralleller mellan dessa och de teorier som 
fanns om boktrailers. Syftet var att kunna ge en bild av boktrailerns reklamfunktion 
samt hur och i vilka sammanhang boktrailern förekommer.  

Jag undersökte även teorier kring vad som utgör ett säljande bokomslag för att ta 
reda på om bokens förpackning och utseende kan påverka hur mycket den säljs. 

För att kunna beskriva boktrailerns tekniska uppbyggnad och berättarspråk tog jag 
även reda på teorier om hur filmtrailers är konstruerade för att väcka uppmärksamhet 
och förmedla en stämning och ett budskap. 

Teorier om ungdomars läsvanor och digitala vanor utforskades för att ta reda på vad 
boktrailern kan åstadkomma i relationen till unga läsare. Forskning kring hur boktrailern 
kan vara till hjälp för att motivera motvilliga unga läsare att börja läsa undersöktes 
också för att kunna besvara frågeställningen. 

2.2 Omvärldsstudier 

Eftersom boktrailers är ett digitalt fenomen, som finns på Internet, valde jag att 
använda mig av tre webbplater där boktrailers förekommer för att undersöka hur vanligt 
förekommande boktrailers är och vilken eller vilka genrer och/eller målgrupper 
boktrailern främst når ut till. Resultatet jämfördes med teorier kring målgrupper och 
genrer inom litteraturen, samt om hur boktrailern kan påverka en boks säljsiffror för att 
skapa en bild av boktrailerns förutsättningar som marknadsföringsmetod. 

2.2.1 Utvalda hemsidor 

Här nedan följer en kort presentation av samtliga tre webbplatser och varför de är 
relevanta för uppsatsen. 

2.2.1.1 Amazon 

Amazon är en Internethandel, som bland annat har ”Earth’s biggest bookstore” som 
trademark. Ett påstående som inte blir helt orimligt när man tar i beaktande att Amazon 
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har ett utbud på över 14 miljoner boktitlar. Förutom böcker säljer man även andra saker 
som musik, film, leksaker, skor, kläder med mera (Amazon 2010b; Amazon 2010c).  

2009 hade företaget en vinst på 24,5 miljarder dollar enligt Internet Retailers lista 
över de 500 mest framgångsrika Internethandlarna i USA, vilket är 14,7 miljarder dollar 
mer än företaget som kommer på andra plats (Internet Retailer 2010). 

Amazons huvuddomän är amerikanska Amazon.com, men företaget har systersidor 
anpassade för Frankrike, Japan, Kanada, Kina, Storbritannien, Tyskland, Österrike samt 
spansktalande länder (Amazon 2010a) vilket gör webbplatsen tillgänglig för 
internationella besökare.  

Författare kan upprätta en egen profil på Amazon och göra sina böcker tillgängliga 
för förhandsgranskning och provläsning i verktyget ”Search Inside the Book” (Amazon 
2010e; Penn 2004). Sedan en tid tillbaka kan man också hitta boktrailers i anslutning till 
annan information om individuella boktitlar. 

Jag har valt att utgå ifrån huvuddomänen Amazon.com, som erbjuder leverans av 
böcker till nästan alla platser i världen. Skrymmande eller mycket tunga böcker, 
exempelvis uppslagsverk, levereras emellertid inte utanför USA (Amazon 2010d).  

Amazons storlek med tanke på antal besökare, utbud av boktitlar och funktioner, som 
gör det möjligt för potentiella köpare att skapa sig en bild av boken innan de köper den i 
form av förhandsgranskning och boktrailers, gör att Amazon.com blev min främsta 
utgångspunkt i undersökningen av hur vanligt boktrailers är och vilken målgrupp de når 
ut till.  

2.2.1.2 Barnes & Noble 

Barnes & Noble Inc. är USA:s största fysiska bokhandelskedja med närmare 800 
vanliga butiker och över 600 butiker för studentlitteratur i anslutning till landets 
universitet. 1997 startade företaget Barnes & Noble.com, deras idag största butik i fråga 
om utbud. Med Internetbutiken inräknad säljer Barnes & Noble (B&N) omkring 300 
miljoner böcker per år. Företaget kallar sig Internets största bokhandel med över en 
miljon unika titlar i lager redo för leverans (Barnes & Noble 2010; Barnes & Noble Inc. 
2010a; Barnes & Noble Inc. 2010b).  

B&N erbjuder internationell frakt, men webbplatsen finns enbart tillgänglig på 
engelska och riktar sig först och främst till den amerikanska marknaden. 

I likhet med Amazon har B&N infört boktrailers som komplement till övrig 
information om boktitlarna de har i sitt utbud. 2008 startades B&N Studio, som är en 
Internetvideokanal tillägnad boktrailers, författarsamtal, intervjuer, recensioner och 
annat som har med böcker att göra (Mechling 2008). 

Jag valde att använda mig av Barnes & Noble eftersom det är en renodlad 
Internetbokhandel, som endast säljer böcker, till skillnad från Amazon, vars utbud av 
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andra varor innebär att webbplatsen kan besökas i andra syften än för att leta 
information om och/eller köpa böcker.  

B&N har ett stort intresse för boktrailers i och med sin kanal B&N Studios vilket gör 
boktrailers till ett naturligt inslag på webbplatsen. Resultaten ifrån B&N hade som 
uppgift att komplettera bilden av hur vanligt boktrailers är.  

Anledningen till att jag valde att inte enbart använda mig av B&N är för att 
webbplatsen inte är lika internationell som Amazon, samt har färre antal boktitlar i 
utbudet. 

2.2.1.3 YouTube 

YouTube.com startades 2005 och har inte bara blivit Internets populäraste plats för 
delning av videomaterial, det är också världens tredje mest besökta webbplats (Most 
Popular Websites 2010). Användare kan knyta kontakter, hjälpa och inspirera varandra. 
Webbplatsen kan fungera som distributionskanal för skapare av eget originalmaterial, 
samt annonsplats för såväl vanliga användare som stora företag (YouTube 2010). 

Jag har använt mig av YouTube därför att English (2008) påpekar att YouTube är ett 
bra verktyg om man vill sprida sin boktrailer, men även på grund av att många 
produktionsbolag och förlag valt att starta egna YouTube-kanaler där de publicerar sina 
boktrailers.  

Exempel på produktionsbolag som lägger upp boktrailers på YouTube är COS 
Production och Expanded Books. Ett förlag som har valt att starta egna kanaler på 
YouTube är Penguin Group, som har en kanal för yngre läsare kallad 
PenguinYoungReaders och en för deras allmänna utbud, PenguinGroupUSA.  

Andra förlag värda att nämna är exempelvis HarperCollins med kanalen HarperKids 
och Simon & Schuster med SimonSchusterVideos. Författare kan också ha egna kanaler 
på YouTube vilket gör det till en lämplig plats för att studera boktrailers. 

2.2.1.4 Antal besökare 

Samtliga tre webbplatser är störst inom sitt respektive område vilket gör dem till 
viktiga plattformar ur ett marknadsföringsperspektiv. Exakt hur många besökare varje 
webbplats har varje månad redovisas i den här grafen:  
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Amazon.com har i genomsnitt 73,2 miljoner unika besökare per månad jämfört med 

Barnes & Noble.com, som har ett genomsnitt på 4,6 miljoner besökare per månad, 
medan YouTube har ett genomsnitt på 91,7 miljoner besökare per månad (Compete 
2010-06-01). 

2.2.2 Studie 1: Förekomst och målgrupp 

I min första studie hade jag för avsikt att göra en uppskattning om hur vanligt 
förekommande boktrailers är i förhållande till boktitlar, som inte har en professionellt 
producerad boktrailer.  

För att ta reda på detta har jag utgått ifrån Amazon i första hand eftersom Amazon 
har fler besökare varje månad och är större än B&N. Jag gick igenom Amazons 50 bäst 
säljande boktitlar 28 april, 2010 i formatet hardback eller paperback och räknade hur 
många boktrailers jag hittade. Boktitlar för Amazons läsplatta Kindle räknades inte med 
i undersökningen.  

Sökningen genomfördes inom kategorin fiction, det vill säga skönlitteratur, och 
begränsades till titlar utgivna mellan 2006-2010 med tanke på att boktrailerns 
genombrott skedde 2005 (English 2008).  

Titlarna jag hittade på Amazon kontrollerades med B&N för att se om målgrupp och 
genre överrensstämde, samt för att hitta trailers, som kanske inte fanns på Amazon.  

För att vara säker på att hitta den officiella boktrailern för varje boktitel sökte jag 
även på YouTube, som English (2008) menar är boktrailerns främsta forum på nätet. 

Målet var att se om det finns någon eller några specifika genrer och/eller målgrupper 
där boktrailers förekommer oftare än i andra sammanhang. 

Eftersom YouTube inte är en säljsajt som de andra två och därför troligen besöks av 
andra målgrupper och i andra syften än Amazon och B&N gjorde jag en separat sökning 
efter boktrailers på YouTube.  

De populäraste videoklippen, som dök upp under söktermen ”book trailers”, listades 
och deras målgrupp samt genre kontrollerades via Amazon och B&N. 
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2.2.3 Studie 2: Struktur och berättarspråk 

För att undersöka hur boktrailern är uppbyggd har jag tittat på samtliga boktrailers 
jag hittade i ovanstående studie och analyserat deras innehåll utifrån teorier om design 
av bokomslag och filmtrailers för att undersöka om någon generell struktur kan 
urskönjas vad gäller visuell såväl som audiovisuell utformning.  

Baserat på hittat resultat har jag valt ut fyra boktrailers vars innehåll och struktur 
representerar den ”typiska” boktrailern. Dessa boktrailers användes sedan i 
enkätundersökningen, som beskrivs i nästa stycke. 

De trailers som valdes ut analyserades utifrån teorierna i litteraturstudien. Styrkor 
och svagheter ur marknadsföringssynpunkt pekades ut och ett resonemang kring hur 
dessa kan tänkas påverka potentiella läsare fördes för att sedan kunna jämföras med 
resultatet från enkätundersökningen, som beskrivs här nedanför. 

För att undvika likheter, som kan bero på preferenser hos ett visst produktionsbolag, 
valde jag boktrailers ifrån fyra olika produktionsbolag. 

2.3 Enkätundersökning 

Jag har genomfört en enkätundersökning med 33 deltagare, som fick titta på fyra 
boktrailers, som tillsammans symboliserar den ”typiska” boktrailern. Deltagarna har 
besvarat frågor angående dessa boktrailers utformning och uttalat sig allmänt om vad de 
tyckte om boktrailern som fenomen och dess funktion.  

2.3.1 Syfte 

Enkäten var tänkt att ge en uppfattning om vad vanliga bokköpare tycker om 
boktrailern som marknadsföringsmetod. Deltagarna har fått bedöma olika 
berättarelement ur utvalda boktrailers uppbyggnad såsom ljud, bild och budskap för att 
därefter tala om vilka element de föredrog framför andra, samt varför de tyckte på det 
sättet. 

Resultaten från enkäten jämförs i uppsatsens diskussion med teorier ifrån 
litteraturstudien angående bokomslagets betydelse, filmtrailerns sätt att berätta med ljud 
och bild, med mera för att resultera i en slutsats, som utgör en generell guide för vad 
man ska tänka på när man utformar en boktrailer, samt besvara uppsatsens 
frågeställning kring boktrailerns funktion.  

2.3.2 Distribution, urval och omfattning 

Enkäten spreds på Internet via en webbsida där deltagare frivilligt kunde välja att gå 
in och fylla i undersökningen. Tanken var att en webbenkät, som kan göras när som 
helst på dygnet under oövervakade former, har mest chans att motsvara de 
omständigheter under vilka man normalt kommer i kontakt med boktrailers – det vill 
säga när man sitter vid sin datorskärm och surfar på Internet. 
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En länk till undersökningen postades i ett diskussionsforum för litteraturintresserade 
på nätet tillsammans med en uppmaning åt alla som såg länken att sprida den vidare om 
de hade lust – detta var tänkt att efterlikna hur boktrailers sprids via länkar och 
rekommendationer på Internet (Penn 2004).  

Eftersom ett utav målen med enkäten var att få en allmän bild av vad potentiella 
läsare kan tycka om boktrailers och huruvida de bidrar till ökat intresse för en bok eller 
inte så hade inte enkäten ett specifikt urval av deltagare. Enkäten var tänkt att kunna 
besvaras av alla typer av läsare – oavsett om de konsumerar en stor eller liten mängd 
litteratur i månaden.  

Holme & Solvang (1997) menar att en enkät inte får bli för omfattande eftersom 
intresset för att besvara frågorna då riskerar att bli för lågt. Jag hade emellertid 
föreställningen att människor, som gärna läser och diskuterar böcker i ett forum på nätet 
är benägna att lägga ner tid och eftertanke på att besvara en undersökning även om den 
är relativt omfattande.  

Detta förutsatte att undersökningen behövde vara väl strukturerad och ge ett seriöst 
intryck samtidigt som den måste lyckas engagera deltagarna (Holme & Solvang 1997). 
För att uppnå detta konstruerade jag frågor som var menade att vara intresseväckande. 
För att skapa framåtrörelse i enkäten var jag noga med att skapa en röd tråd på så sätt att 
varje del av enkäten hade någonting med föregående del att göra. 

Eftersom samtliga boktrailers var olika varandra räknade jag med att deltagarnas 
uppfattning om hur en boktrailer kan vara utformad skulle breddas under enkätens gång. 
Istället för att då upprepa exakt samma frågor till varje trailer gav jag deltagarna 
möjligheter att dra paralleller till föregående trailers och dra egna slutsatser, vilket jag 
hoppades skulle få dem att känna sig delaktiga, vilket i sin tur var tänkt att ge fler 
seriösa och genomtänka svar (Holme & Solvang 1997). 

Enkäten bestod av både kvantitativa och kvalitativa frågor (Holme & Solvang 1997). 
Syftet med detta var att undersöka vad deltagarna tycker, men även varför de tycker på 
det sättet. 

2.3.3 Enkätens upplägg 

Enkäten var uppdelad i tre delar. Först en personlig del där deltagarna fick fylla i 
demografiska data om sig själva för att tala om vilken målgrupp de representerar – deras 
kön, ålder, läsvanor, om de stött på begreppet ”boktrailer” tidigare, med mera (Shelton 
2004). 

Mittendelen innehöll frågor specifikt angående varje utvald boktrailer. Deltagarna 
fick först titta på en trailer, varefter de fick besvara en blandning av kvantitativa och 
kvalitativa frågor.  

9 
 



 Boktrailern: Varför marknadsföra text med ljud och bild? 
 
 

Alla kvantitativa frågor var obligatoriska och syftade till att samla in allmänna data 
och statistik samt ta reda på om boktrailern lyckas med det den är tänkt att åstadkomma 
– exempelvis förmedla vilken målgrupp den riktar sig till. 

 De kvalitativa frågorna var valfria att fylla i med egna tankar, åsikter och 
associationer och var tänkta att mana till eftertanke och analys ifrån deltagarnas sida. 
Deltagarna fick uttala sig om vad de tyckte var bra och vad som var mindre bra med 
varje boktrailer och även ange om de kunde tänka sig att läsa boken efter att ha sett 
trailern. 

Enkätens tredje och sista del bestod av ett minnestest där deltagarna fick titta på ett 
antal bokomslag och peka ut dem de trodde sig komma ihåg ifrån de boktrailers de sett 
under undersökningens gång.  

De fick även möjlighet att uttala sig rent allmänt om vilka berättarelement de tyckte 
fungerade bättre eller sämre i de boktrailers de fått se, samt berätta om de tyckte att 
boktrailern har en funktion att fylla bortom bokomslaget.  

2.3.4 Förväntat resultat och analys 

Jag räknade med att svaren i de kvalitativa fälten skulle variera i fråga om åsikter och 
preferenser, men väntade mig ändå kunna hitta likheter mellan många av svaren. Dessa 
kommer att analyseras utifrån teorin om boktrailerns funktioner och syften som 
marknadsföringsmetod för att presenteras som en generell bild av vad potentiella läsare 
tycker fungerar mer eller mindre bra i en boktrailer. 

Utmärkande eller allmänna synpunkter lyfts fram för att i diskussionen jämföras med 
teorier om effektiv bild- och ljuddesign, samt marknadsföring av böcker. Enkätens 
resultat kommer inte att ge någon svartvit bild av hur en boktrailer ska vara utformad, 
men deltagarnas åsikter kan knytas till teorin och kommer att lyftas fram för att ge 
riktlinjer för hur en boktrailer kan utformas för att tilltala så många potentiella läsare 
som möjligt.  
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3 Att marknadsföra en bok 

När fler och fler böcker kommer ut på marknaden ökar pressen att väcka potentiella 
läsares uppmärksamhet. Ett otal titlar att välja bland innebär att köparna måste få hjälp 
att upptäcka och välja ut just den boken som man vill sälja. Den typen av hjälp kallas 
normalt för marknadsföring (Boyd 2008). 

Grundprincipen för marknadsföring av böcker är enkel: Om ingen vet att boken finns 
kommer ingen att köpa den. För att skapa efterfrågan så att boken köps måste boken 
synas. Den måste visas upp och presenteras för potentiella köpare. Det handlar inte om 
att tvinga någon att köpa den, utan att upplysa och göra folk medvetna om att boken 
finns och att väcka intresset för den till liv (English 2008; Penn 2008). 

Intresse och uppmärksamhet kan skapas på olika sätt. Kommande stycken kommer 
att handla om hur man får boken att synas på hyllan i bokhandeln och på Internet. 

3.1 Bokomslaget är betydelsefullt 

Det går kanske inte att göra en rättvis bedömning av en bok genom att bara titta på 
omslaget, men det går absolut att sälja en bok med omslagets hjälp. Omslaget är bokens 
främsta säljverktyg, vilket också gör att omslaget är den dyraste delen av en bok att 
producera (Bykofsky & Sander 2003).  

Gemene man köper fler böcker än de faktiskt läser (Ohlsson Djerf 2010) och det går 
alldeles utmärkt att ge ut böcker, som ingen läser. Att däremot ge ut böcker, som ingen 
köper, är inte ekonomiskt hållbart i längden (Brück 1995) och ett lyckat omslag är 
någonting som kan betyda oerhört mycket för försäljningen (Winberg 2010).  

Omslaget är bokens ansikte utåt, som ska göra att en läsare hittar boken, köper den, 
läser den och sedan rekommenderar den till någon annan (Winberg 2010). För att 
åstadkomma allt detta är den grafiska utformningen av bokomslaget mycket viktig. 
Betraktaren ska kunna hänga upp minnet på någonting, exempelvis en detalj, avvikande 
form, färg eller liknande. Då är det mer troligt att boken blir både upptäckt och 
ihågkommen (Bergström 2007).  

Det kan vara svårt att veta på förhand vilket omslag som kommer att sälja. Design av 
bokomslag är som ett mellanting mellan förpackningsdesign och skapandet av ett 
konstverk. Det går lika många trender i bokomslag som det gör i annan design så ett tips 
kan vara att snegla på vad som är modernt för tillfället, eller vad som alltid har fungerat 
stilmässigt (Rogeman 2003; Winberg 2010). Viktigast av allt är emellertid att titeln och 
författarnamnet är lätt att läsa, samt att omslaget även fungerar i liten skala med tanke 
på tidningar och webbsidor (Rogeman 2003; Cole 2003).  

Bokomslaget är en del av upplevelsen av boken som helhet. Det måste göra mer än 
att bara hålla samman sidorna (Hellström 2007) för oavsett hur mycket man än försöker 
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att inte döma boken efter dess utseende så är det svårt att förbli helt opåverkad (White 
2005). Läsare förväntar sig nämligen att bokomslaget ska spegla bokens innehåll, genre 
och handling, men framför allt bokens stämning (Rogeman 2003; Winberg 2010). 

På det sättet har bokomslaget både en inomfiktiv och en metafiktiv funktion eftersom 
det berättar om bokens innehåll samtidigt som det skapar förväntningar på bokens 
innehåll (Hellström 2007). 

3.1.1 Baksidan 

Alla böcker säljs inte enbart på grund av sitt utseende. Innehållet spelar ofta större 
roll (Rogeman 2003) och det finns därför ytterligare en aspekt av bokens omslag att ta i 
beaktande, nämligen bokens baksidestext.  

Omslaget är oftast inte tillräckligt för att boken ögonblickligen ska bli köpt, men om 
det är intresseväckande nog kommer potentiella köpare att plocka upp boken och vända 
på den. Därefter är det upp till baksidestexten att se till att boken blir köpt (Bykofsky & 
Sander 2003). 

Baksidestext kan bestå av en synops där handlingen och karaktärerna presenteras 
och/eller citat ifrån recensenter eller andra författare, som läst boken och uttalat sig om 
hur bra den är. Enbart citat på baksidan av en bok är inte att rekommendera eftersom det 
faktiskt inte säger någonting om vad boken handlar om (Cole 2003).  

Några väl utvalda citat kan emellertid ingjuta trovärdhet och få potentiella läsare att 
känna förtroende för bokens goda kvalitéer. Dock bör citaten alltid vara kompletterade 
med en välskriven synops (Cole 2003).  

En bra synops är kort och tydlig. Den har ett direkt språk och påpekar vad som är 
nytt, spännande eller annorlunda med just den boken (Bergström 2007; Cole 2003).  

En bok vars bokomslag verkar överrensstämma med baksidestexten blir med större 
sannolikhet köpt. Det är därför viktigt att framsida och baksida överrensstämmer och 
kompletterar varandra. Bokomslaget får inte lura sin läsare (Winberg 2010). 

3.2 Att bli sedd av rätt målgrupp 

När man marknadsför en bok måste man veta vilken målgrupp man vill nå med sitt 
budskap – alltså vilken grupp med människor som boken i första hand är skriven för och 
som man vill ska köpa boken. Hur målgruppen ser ut kommer att påverka bokens 
förutsättningar att marknadsföras och att synas (Bergström 2007; English 2008). 

En klassisk indelning av litteratur är genrebegreppet, som klassificerar bokens 
innehåll – exempelvis deckare, fantasy, romantik, thriller, skräck och så vidare – men 
böcker kan även delas in i grupper beroende på vilken ålder bokens tänkta läsare har. 
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Åldersstämpeln på en bok är mycket viktig eftersom den bestämmer på vilken hylla 
boken hamnar i bokhandeln och hyllan påverkar i sin tur bokens möjlighet att synas och 
upptäckas av olika åldrar. 

3.2.1 Problemet med målgrupper 

En bok kan i Sverige bli klassad som barnbok eller ungdomsbok, vilket klart 
signalerar åt vuxna att de inte tillhör målgruppen. I USA motsvaras den svenska 
kategorin ”ungdomsböcker” av kategorin Young Adult – alltså litteratur för unga vuxna. 

Young Adult – förkortat YA – riktar sig till 12-18-åringar, vilket gör det till en 
komplex genre att marknadsföra till (Sherman 2003; Morrissette 2009).  

Den mentala utvecklingen hos en 12-åring skiljer sig markant från en 18-åring och 
Sherman (2003) menar att en del av problematiken ligger redan i själva termen ”unga 
vuxna” eftersom väldigt få 13-åringar ser på sig själva som unga vuxna. De ser sig 
själva som tonåringar medan 17-18-åringar oftast inte vill bli kallade tonåringar 
eftersom de anser att det syftar på personer som är yngre än de.  

Detta har som följd att YA-genren i många fall får en systergenre i form av Teens, 
som riktar sig till yngre tonåringar i åldern 12-15, medan YA får representera litteratur 
för ungdomar i åldern 16 och uppåt (Sherman 2003). 

Åldersindelningen av böcker är som sagt problematisk ur marknadsföringssynpunkt 
eftersom en bok, som hamnat på barnbokshylla i bokhandeln, riskerar att inte bli sedd 
av tonåringarna, som kommer att söka sig till tonårshyllan istället, och därmed kanske 
missar en bok, som de egentligen kunde ha haft stort utbyte av. 

Att en bok kan tilltala många olika åldrar samtidigt är också ett problem ur 
marknadsföringssynpunkt. Det finns ju egentligen ingenting som hindrar att en läsare 
plockar upp och läser vilken bok som helst oavsett vilken ålder den är skriven för. 

Gränsen mellan litteratur riktad till unga vuxna och vuxna har blivit allt mer suddig 
på senare år. YA-böckerna har blivit vassare, djärvare och börjat tilltala allt fler vuxna 
(Sherman 2003).  

Sharyn November startade 2002 Firebird Books, som ger ut fantasy och science 
fiction för unga vuxna och vuxna. Hon menar att ungdomar vanligen läser en blandning 
av barnböcker, ungdomsböcker och vuxenböcker, samt att det inte är ovanligt med 
vuxna, som letar efter välskriven fantasy och science fiction i ungdomshyllorna 
(Sherman 2003). 

En anledning till varför vuxna kan uppskatta ungdomsboken, menar November, är 
för att den hela tiden måste tävla med ungdomars övriga intressen om tid och 
uppmärksamhet. YA-boken måste leverera en historia som genast griper tag i sin läsare 
annars blir den inte läst (Sherman 2003). 
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Detta gör att det uppstår en primär och en sekundär målgrupp. Den primära 
målgruppen är den målgrupp, som boken först och främst riktar sig till, medan den 
sekundära målgruppen innehåller alla som kan tänkas ha utbyte av boken (Bergström 
2007). 

3.2.2 Att göra ungdomslitteraturen synlig 

Ungdomsböcker har länge dragits med stämpeln att de inte är ”riktig” litteratur och 
har därför hamnat i skymundan i bokhandeln. Det finns emellertid många exempel på 
numera erkänd litteratur, som började som en bok för ungdomar eller barn, innan den 
blev så pass känd och populär att den fick komma in i ”finrummet” (Morrissette 2009).  

J. K. Rowlings böcker om trollkarlen Harry Potter (1997-2007) är ett gott exempel 
på en bokserie, som från början var tänkt att rikta sig till barn och ungdomar, men som 
fått mycket stort genomslag även i den vuxna världen och som samtidigt gjort 
fantasygenren populär och vanligt förekommande bland ungdomslitteraturen (Sherman 
2003; Rich 2008).  

Andra exempel är klassikerna Skattkammarön (1883) av Robert Louis Stevenson och 
Alice i Underlandet (1865) av Lewis Carroll (Morrissette 2009). Nyare bokserier värda 
att nämna är Philip Pullmans trilogi om Den mörka materian (1995-2000) samt 
Stephanie Meyers Twilight-serie (2005-2008) (Rich 2008). 

En författare, som vill att hans ungdomsböcker ska få samma uppmärksamhet som 
hans vuxenromaner och som menar att allting handlar om att göra ungdomsböckerna 
synliga, är James Patterson – författare till bokserien Women’s Murder Club (2001-) 
och samarbetet The Postcard Killers (2010) tillsammans med svenska Liza Marklund.  

Pattersons Maximum Ride-böcker (2005-) är en fantasyserie med en tonåring i 
huvudrollen och klassas som YA. Maximum Ride hade 2008 sålt i 4,8 miljoner 
exemplar, men Patterson, vars vuxenböcker vid det laget sålt i 150 miljoner exemplar, 
menar att serien borde kunna sälja bra mycket mer om den fick samma möjlighet att 
synas som hans vuxenromaner. Han vill därför att bokhandlarna visar upp hans 
ungdomsböcker i skyltfönstret på samma sätt som de skulle ha gjort med hans 
vuxentitlar (Rich 2008).  

För även vuxna läsare kan uppskatta Maximum Ride. Pattersons förlag Little, Brown 
uppskattar att 60 % av Maximum Rides läsare är över 35 och Patterson tror att ännu fler 
vuxna skulle läsa serien om de blev uppmärksamma på att böckerna finns (Rich 2008). 

David Young, ordförande och koncernchef för Hachette Book Group, som äger 
Little, Brown, som ger ut Maximum Ride, stödjer Pattersons önskan om att hans 
ungdomstitlar ska bli mer synliga. Han drar en liknelse från filmens värld där begreppet 
familjefilm är vida accepterat som någonting som tilltalar alla åldrar över 11. Man säger 
knappast att man ska se en film för unga vuxna när man ska se Spider-man, menar han 
(Rich 2008). 
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3.3 Från bokhyllan ut på webben 

På Internet finns inga bokhyllor vilket gör att möjligheterna att få en bok att bli sedd 
ser annorlunda ut.  

Omdömen, som sprids från person till person, börjar bli viktigare än traditionell 
reklam när fler och fler människor läser bloggar, tittar på YouTube och surfar på nätet 
snarare än att läsa tidningen eller titta på TV (Penn 2008; Weber 2007). 

Webber (2007) menar att få människor kan ha så stor nytta av en egen hemsida eller 
blogg som en författare. Hemsidan eller bloggen är ett ypperligt ställe att göra sig själv 
synlig på.  

Via Internet kan förlag och författare snabbt och billigt nå ut till många fler läsare per 
dag genom att vara uppkopplade än om de marknadsför sig på mer traditionella sätt – 
exempelvis med föreläsningar, signeringar och intervjuer för TV, radio eller tidningar 
(Penn 2008). 

Huvudmålet är att skapa en relation till läsarna genom att förse dem med information 
de tycker är intresseväckande och värdefull (Weber 2007).  

Relationen mellan författare, läsare och böcker kan öka läsarnas lust att köpa och 
läsa en bok på ett sätt som sträcker sig bortom det attraktiva bokomslaget och den 
spännande synopsen (Boyd 2008; Hamilton 2009; Penn 2008). 

3.3.1 Ungdomar finns online 

93 % av de amerikanska tonåringarna i åldern 12-17 använder Internet dagligen. 64 
% av dem laddar upp eget skapat material såsom videor, bilder, ljud och texter via 
bloggar, egna hemsidor och sociala nätverk (Brown 2010). Med det i åtanke är det 
kanske inte konstigt att författare av YA-böcker är mer aktiva på Internet än andra 
författare. Det är på Internet deras målgrupp finns (Hamilton 2009). 

Facebook och MySpace är ett mycket effektivt sätt att nå unga läsare, som växt upp 
med Internet och är vana vid den webbaserade, digitala världen. Unga är i genomsnitt 
mer hängivna användare av sociala nätverk än Internetanvändarna över 35. Det betyder 
emellertid inte att man ska räkna bort potentiella läsare med god nätvana. Om de är 
intresserade av någonting kommer de att lista ut hur man hittar det och tar del av det 
(Boyd 2008; Dena, Fingleton & Wilson 2008; Rutledge 2008). 

Många ungdomar överger frivilligt läsande i tonåren och kan behöva uppmuntran för 
att fortsätta läsa. Dessa ungdomar kan få en helt annan förståelse för det arbete som 
ligger bakom att skriva och producera en bok när de inser att det är en verklig människa 
som skrivit den. Möjligheten att få kika in bakom kulisserna på hur en bok blir till, att få 
ta del av en författares tankar, erfarenheter och skrivtips kan inspirera och uppmuntra 
ungdomar till att läsa och skriva eget material och därmed utvecklas språkligt (Brown 
2010; Hamilton 2009). 
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3.3.2 Boktrailers finns online 

2005 gavs ungefär 172 000 boktitlar ut på den amerikanska marknaden. Det 
motsvarar över 19 boktitlar per timme (Chmielewski 2006). 

Konkurrensen om att synas i mängden är med andra ord stenhård och detta menar 
vissa är anledningen till att boktrailern finns och ökar i utbredning. En ny boktitel måste 
inte bara tävla mot alla andra boktitlar om läsarnas uppmärksamhet. Den måste kämpa 
mot saker som TV, sociala nätverk, video, chatt, podradio, nedladdningsbar musik och 
datorspel – samtliga tillgängliga online för miljontals ungdomar varje dag (Chmielewski 
2006).  

Boktrailern är ett sätt att nå ut till dessa ungdomar, som spenderar mycket tid online. 
Genom att göra dem uppmärksamma på att böcker kan vara engagerande, underhållande 
och lärorika hoppas man kunna kultivera fram en ny sorts läsare, som tycker att boken 
som medium är lika ”cool” som andra former av underhållning (English 2008).  

Dubelman (2009) uttrycker det som att förlagsbranschen äntligen har börjat inse att 
den också är en del av underhållningsindustrin och att den inte längre kan förlita sig på 
att marknadsföra enbart till dem som medvetet identifierar sig som bokläsare.  

Att boktrailern blivit populär kan kanske också förklaras med att kostnaden att skicka 
en författare på turné för att marknadsföra sin bok är mycket dyrare för ett förlag 
jämfört med att producera en boktrailer, som läggs upp på YouTube där den kan ses av 
betydligt fler människor samtidigt (Fontenot 2008). 

YouTube är gratis och om publiken finner den tillräckligt engagerande så kan de 
kommentera, länka, mejla och dela med sig av den fritt över hela Internet, vilket gör att 
trailern sprids och syns (English 2008). 

3.3.3 I slutänden måste boken sälja 

Att boktrailern får fler att köpa böcker är däremot inte självklart. Bara för att en 
boktrailer ses många gånger på YouTube betyder det inte att alla tittarna faktiskt köper 
boken. Bevisen för att en genomsnittlig boktrailer påverkar säljsiffrorna är än så länge 
få (Mechling 2008). 

Men även om det inte går att förutspå en boktrailers framgångar så satsar förlagen 
mer och mer pengar på att göra boktrailers. Chansen finns ju att trailern ”slår igenom” 
och får försäljningssiffrorna att skjuta i höjden. Bäst av allt är om den till och med får 
Hollywood att ringa med erbjudande om filmkontrakt (Chmielewski 2006). 

För att möta efterfrågan har en produktionsindustri vuxit upp.  

COS Productions klienter ökade exempelvis i antal från ett dussin till över hundra 
mellan 2005 och 2007. Förlaget Simon & Schuster var pionjärer med att utnyttja 
Internetvideo som systemetisk marknadsföring när man 2007 slog sig ihop med 
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produktionsbolaget TurnHere och startade onlinekanalen bookvideos.tv (Simon & 
Schuster 2010). 

Förlaget HarperCollin har skippat mellanhänderna genom att starta egen produktion 
och hoppas kunna få ut omkring 500 bokrelaterade videos per år (Mechling 2008). 

17 
 



 Boktrailern: Varför marknadsföra text med ljud och bild? 
 
 

4 Vad är en boktrailer? 

En boktrailer är en kort reklamfilm, som ska presentera bokens handling och 
karaktärer på ett intresseväckande sätt för potentiella läsare. Boktrailern ska ge en 
fingervisning om bokens ton och vilken primär målgrupp boken riktar sig till (Brown 
2009). 

Boktrailern som fenomen är fortfarande ung. Uttrycket myntades 2002 av Sheila 
Clover English, som googlade termen ”book trailer” och insåg att begreppet ännu inte 
fanns. Detta gav henne tanken att marknadsföra böcker på samma sätt som man 
marknadsför filmer och hon startade företaget Circle of Seven Production (COS 
Production), som specialiserat sig på att göra just boktrailers (English 2008).  

När English (2008) registrerade rättigheterna till begreppet ”book trailer” syftade 
hon specifikt på en utagerad dramatisering av en boks synops.  

Trailers är traditionellt förknippade med filmer, men nu görs de även för böcker och 
boktrailern har blivit ett allt populärare sätt att marknadsföra böcker på (Weber 2007).  

Precis som bokomslaget ska boktrailern ge en känsla av vad boken handlar om, men 
med samma medel som filmtrailern använder, det vill säga ljud och bild.  

4.1 Filmtrailerns uppbyggnad 

En boktrailer kan i nuläget se ut lite hur som helst. Den har ingen bestämd form utan 
kan lika gärna vara utformad som en påkostad Hollywood-trailer för en film som den 
kan bestå av ett enkelt bildspel (Reed 2008; Weber 2007). 

Till skillnad från filmtrailern har boktrailern ännu inte smalnat av tillräckligt för att 
man direkt ska kunna avgöra att det är just en boktrailer man tittar på och inte en 
filmtrailer. Just likheten med filmtrailern riskerar att skapa falska förhoppningar 
eftersom trailern ger sken av att det är en filmad berättelse man ska få ta del av när det i 
själva verket är en bok (Fontenot 2008). 

Eftersom boktrailern och filmtrailern har så mycket gemensamt blir det nödvändigt 
att titta närmare på hur en filmtrailer fungerar för att förstå och få ett regelverk för hur 
en boktrailer kan vara uppbyggd. 

4.1.1 Filmtrailern 

Trailerns enda syfte är att sälja berättelsen till åskådaren och detta måste ske snabbt. 
En trailer är vanligen mellan 30 sekunder och tre minuter lång. Inom den tidsrymden 
måste trailern inte bara presentera kvalitén på produktionen, den ska även förmedla 
kvalitén på skådespelarna och intrigen, samtidigt som den speglar filmens stämning 
(Dahlgren 2004d; Flanagan 2006).  
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Bilder är det främsta sättet att sammanfatta en films handling på. Detta sker vanligen 
genom klipp mellan intresseväckande, men samtidigt sparsmakade nyckelscener för att 
väcka betraktarens intresse. Det är viktigt att ha i åtanke att trailern inte får avslöja för 
mycket. Ingen kommer att vilja se den riktiga filmen om trailern avslöjar hur den 
kommer att sluta (Dahlgren 2004d).  

Det kan ibland verka som om en filmtrailer enbart består av ”häftiga” bilder 
(Dahlgren 2004d), men någonting som är minst lika viktigt för den totala upplevelsen av 
trailern är vilken ljudbild den målar upp. 

De vanligaste ljuden som används för att skapa en ljudbild är: Effekter, speakerröst 
och musik (Bergström 2007; Dykhoff 2002).  

4.1.1.1 Ljudeffekter 

Ljudeffekter kan antingen vara menade att låta realistiska eller vara till för att skapa 
en upplevelse. Realistiska ljudeffekter kallas för atmosfärsljud eftersom de är ljud, som 
kommer ifrån platsen där handlingen utspelar sig och skapar en illusion av att 
handlingen verkligen befinner sig på platsen och exempelvis inte i en studio (Bergström 
2007, Dahlgren 2004b; Dykhoff 2002). 

De upplevelseskapande ljudeffekterna skiljer sig från atmosfärsljudet på så sätt att de 
ofta är hårt knutna till en specifik händelse, exempelvis ett pistolskott eller skrikande 
däckljud. Upplevelseskapande ljudeffekter hörs över atmosfärsljudet och sticker ut i 
sammanhanget för att påkalla publikens uppmärksamhet (Bergström 2007, Dahlgren 
2004b; Dykhoff 2002).  

Ljudeffekter vars mening är att skapa upplevelser bör användas med viss måtta. Det 
kan lätt bli för mycket av det goda om man inte är försiktig (Bergström 2007). Det 
gäller att sätta rätt ljud på rätt plats genom att tänka på hur ljudet påverkar berättelsen 
och vilken betydelse det får för denna (Dykhoff 2002). 

4.1.1.2 Den övertygande berättarrösten 

En speaker eller en berättarröst är en person, som talar under trailern och förklarar 
de delar av handlingen som inte går att förklara i bild (Dykhoff 2002).  

Bild och ljud ska komplettera varandra, inte upprepa samma saker. Berättarröstens 
repliker bör vara korta, koncisa och relevanta för de bilder som visas och en bra utförd 
berättarröst är närvarande och övertygande. Den får inte bli övertydlig eller övertalande 
(Bergström 2007).  

4.1.1.3 Musiken sätter tonen 

Trailerns viktigaste funktion är att förmedla filmens ton – det vill säga ge en föraning 
om vilken sorts film det är åskådaren kommer att få se om denne väljer att se den riktiga 
filmen. Tonen i en trailer byggs upp utav två saker: musiken och hastigheten på klippen 
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mellan scenerna. Exempelvis bör inte en sorglig film, som kräver eftertanke, ha en 
trailer som innehåller en snabb technolåt (Flanagan 2006).  

Hur vi uppfattar en rytm i en berättelse beror nämligen på att vi förknippar musikens 
tempo med vår egen puls. Musik med snabba rytmer kan få oss uppspelta eller stressade 
medan lugn och sävlig musik får oss att slappna av. Örat är känsligare för rytmer än vad 
ögat är så om en lugn bildsekvens visas till hetsig musik är det hörseln som bestämmer 
hur betraktaren uppfattar bildsekvensen (Dykhoff 2002). 

Musiken har på senare år fått en allt mer framträdande roll i filmtrailerns 
uppbyggnad. Det kan delvis bero på att MTV gjort rörlig bild och musik nära 
förknippade med varandra (Flanagan 2006) samt att musik är ett effektivt sätt att 
förmedla emotionella och/eller informativa budskap. 

På bara ett ögonblick kan musik ge betraktaren en uppfattning om filmens genre och 
stämning samt ytterligare information om handlingen såsom kultur, geografi och 
tidsanda (Dykhoff 2002; Johnston 2009).  

Att det är på det här sättet har att göra med att visuella intryck är väldigt konkreta i 
förhållande till ljud. Ljudet lämnar mycket åt den egna fantasin att fylla i och fylla ut 
jämfört med ett budskap, som man ser direkt framför sig, och kan därför väcka känslor 
och associationer på ett annat sätt än bilder. Rätt sorts ljud eller musik kan vara en 
direktlänk in i mottagarens huvud och/eller hjärta (Dykhoff 2002). 

4.1.1.4 Berättartext 

Berättartext ska endast användas till de delar av filmens huvudkonflikt, som man inte 
kan förklara med bilder och ljud (Dahlgren 2004c).   

För att fånga åskådarens intresse måste texten kännas angelägen och bita tag i sin 
läsare ifrån första stund. Den ska helst vara så kort och enkel som möjligt, samt lätt att 
läsa (Bergström 2007; Dahlgren 2004c).  

Andra exempel på textinslag i en trailer är skådespelarnas namn eller regissörens 
namn tillsammans med exempel på andra framgångsrika filmer han eller hon gjort, samt 
sist förstås titeln på filmen (Flanagan 2006). 

Läsbarheten på teckensnittet i en trailer är lika viktig som att teckensnittets utseende 
passar in i sammanhanget. Val av färg och utformning påverkar läsbarheten avsevärt 
och man bör undvika teckensnitt med för många utsmyckningar. Bakgrunden påverkar 
också läsbarheten. Det är viktigt att det blir tydlig kontrast mellan denna och texten 
(Bergström; Dalhgren 2004c). 
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4.1.2 Dramatik i tre akter 

En trailer är precis som vilken film som helst. Den måste ha en början och ett slut 
och det kan vara bra att vara bekant med klassisk dramaturgi, som menar att ett drama 
ska bestå av tre akter: början, mitten och slutet (Dahlgren 2004a; Johnston 2009).  

Tonen bör förändras från akt till akt på följande sätt: 

Akt 1: Inledningen bör vara en så tydlig och enkel presentation som möjligt av 
huvudpersonerna och världen handlingen utspelar sig i (Dahlgren 2004a; Flanagan 
2006). 

Akt 2: När presentationen har fått åskådarna att känna sig hemma med karaktärerna 
och världen är det dags att skaka om dem. Det vill säga, det är dags för en fördjupning i 
handlingen. Huvudpersonen ställs plötsligt mot ett problem eller en konflikt som han 
eller hon måste konfrontera (Dahlgren 2004a; Flanagan 2006). 

Akt 3: Grunden är lagd, publiken har skakats om och nu är det dags att avrunda med 
stor dramatik och spänning. Konflikten och problemet eskalerar för att slutligen krevera 
som ett fyrverkeri. Lösningen på konflikten ska antydas, men inte avslöjas så att 
spänningen blir maximal. Här blir valet av musik som viktigast för att få fram rätt 
känsla. Sista delen av trailern bör vara ett adrenalinpumpande crescendo, som lämnar 
åskådaren med ett behov av att se mer (Dahlgren 2004a; Flanagan 2006). 

4.1.3 Bestående intryck eller inte 

Att se en trailer kan vara en överväldigande upplevelse. Actionscener i snabba klipp 
varvas med skrik, explosioner och bitska one-liners i en rasande fart medan en maskulin 
basröst, uppbackad av hastigt förbipasserande text, basunerar ut sin önskan om att 
övertyga åskådarna om att de måste se den här filmen. 

Hollywood har satt en standard, som de flesta känner igen, och ju mer en trailer ser 
ut att vara gjord i Hollywoods guldfabrik desto bättre för Hollywood säljer (Flanagan 
2006).  

Alla producenter har emellertid varken samma budget eller erfarenhet, som de har i 
Hollywood, och dessa löper risk att vilja servera en för stor bit av kakan. Att klämma in 
så mycket information som möjligt inom trailerns begränsade tidsrymd betyder inte att 
budskapet kommer fram bättre. Det kan snarare betyda raka motsatsen. Musik och 
ljudeffekter som stör berättarrösten kommer inte att uppfattas som någonting annat än 
oljud (Shelton 2004). 

Vilken budget man har kommer att påverka hur helheten uppfattas. Det är viktigt att 
anpassa trailerns produktion efter den riktiga filmen så att de hamnar på en jämlik nivå 
och att försöka uppnå så hög ljud- och bildmässig kvalité som möjligt med de resurser 
som finns tillgängliga. En produktion med låg budget bör inte försöka sig på att skapa 
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en Hollywoodtrailer eftersom materialet riskerar att uppfattas som mediokert och av 
andra klass (Flanagan 2006). 

Någonting att tänka på är att kraftiga kontraster skapar uppmärksamhet. Det kan vara 
blod, våld, naket eller någonting annat iögonfallande, men om det inte är relevant för 
sammanhanget kommer betraktaren att tröttna. Betraktaren vill ha en anledning till 
varför denne ska engagera sig ytterligare i det som fångat uppmärksamheten och 
kvalitén är viktig för att budskapet ska bli ihågkommet. Ett budskap som förmedlas på 
ett medelmåttigt sätt löper större risk att glömmas bort fortare (Bergström 2007). 

4.2 Boktrailerns uppbyggnad 

Någonting som skiljer skapandet av en boktrailer ifrån skapandet av en filmtrailer är 
att det inte finns något filmat material att utgå ifrån när man ska göra en boktrailer. Det 
man har att utgå ifrån är text och det som ska marknadsföras är också text (Reed 2008). 

Tillvägagångssättet kan beskrivas som att jobba baklänges jämfört med hur man gör 
en filmtrailer. Istället för att ta färdiga bitar ifrån en existerande film måste alla bitar 
planeras i förväg. En roman på flera hundra sidor måste kokas ner till omkring en minut 
av filmat material (Fontenot 2008). 

4.2.1 Boktrailers vs. booktalks 

English (2008) menar att när gemene man pratar om ”boktrailers” så menar de 
egentligen ”bokvideos”. COS Productions är egentligen det enda produktionsbolaget i 
världen som kan göra en ”äkta” Book Trailer eftersom English äger rättigheterna till 
termen. 

Termen book trailer används emellertid flitigt av såväl vanligt folk som andra 
produktionsbolag. English (2008) drar jämförelsen med hur man i USA kallar 
värktabletter i allmänhet för ”aspirin” trots att Aspirin från början var ett produktnamn, 
vars ursprungliga betydelse har gått förlorad på grund av flitigt användande.  

Booktalks består precis som boktrailers av filmat material, men skiljer sig från 
boktrailern på så sätt att ett ”booktalk” innebär ett samtal om en bok, vanligen med en 
eller två personer, som gör en muntlig presentation av boken istället för att visa en 
dramaturgiskt uppbyggd trailer.  

När termens myntades var det i ett klassrum av en lärare, som pratade böcker 
tillsammans med sina elever för att väcka deras intresse. På senare år har termen fått en 
vidare betydelse genom informationskanaler på Internet där filmade booktalks – gärna 
där författare själva pratar om sina böcker – blir tillgängliga för allmänheten (Gunter & 
Kenny 2008; Mechling 2008). 
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Booktalks introducerar bokens intrig och karaktärer för att väcka intresse hos 
potentiella läsare och därmed locka dem att köpa boken. På det sättet har booktalks och 
boktrailers samma syfte även om deras utföranden är olika varandra. 

4.2.2 Skådespelare förstör fantasin? 

English (2008) anser att en boktrailer ska innehålla riktiga skådespelare, som spelar 
upp en scen ur boken, men någon som är av en annan åsikt är Liz Dubelman, som 2004 
också fick idén att sammanföra böcker med ljud och video och startade webbplatsen 
VidLit – en förkorting för video literature (Dubelman 2009). 

Dubelmans inställning till skådespelare befinner sig på andra sidan skalan jämfört 
med English då hennes och VidLits policy är att respektera förhållandet mellan 
författaren och läsaren genom att inte visa karaktärerna utan att lämna den biten till 
läsarnas egen fantasi. Istället förlitar man sig på foton, illustrationer och berättartext för 
att visualisera sina trailers (Dubelman 2009). 

Dubelman är långt ifrån ensam att inte gilla boktrailerns flirt med Hollywood. Många 
med henne menar att man genom att använda skådespelare tar ifrån läsaren friheten att 
skapa en egen uppfattning om hur karaktärerna ser ut – någonting som enbart borde vara 
förärat författaren att förmedla med sitt skrivande och inte upp till någon filmproducent 
(Berton 2006; Fontenot 2008). 

Som om inte det vore nog går vissa trailers ännu längre och avslöjar inte bara 
karaktärernas utseende utan berättar även merparten av hela handlingen och intrigen. 
Nedskräpning, kallar Dubelman (2009) sådana trailers, men vill ändå medge att det är 
bra att bokbranschen äntligen börjar vakna upp och inse att de också är en del av 
underhållningsbranschen. Alternativa sätt att marknadsföra sig på behövs när man inte 
längre kan förlita sig på att folk ska gå in i en bokhandel och upptäcka en bok (Berton 
2006). 

En annan fara med att boktrailern blir för lik en filmtrailer är att betraktarnas 
förväntan snedvrids. De förväntar sig att se en faktisk film, inte att behöva läsa en bok, 
vilket är någonting helt annat än att bli serverad färdiga scener som i en film (Fontenot 
2008).  

Boktrailerbranschen låter sig emellertid inte avskräckas eftersom de läsare, som man 
först och främst vill nå ut till, är de motvilliga läsarna. Dessa menar man kommer inte 
att bry sig särskilt mycket om ifall de får se karaktärerna på förhand eller inte. I deras 
fall handlar det mer om att få dem att inse att en bok kan erbjuda en minst lika häftig 
upplevelse som en film och därför är värd att undersöka (Fontenot 2008).  

4.3 Motivera unga att läsa 

2006 ägnade en genomsnittlig amerikan 105 timmar per år åt att läsa – en nedgång 
från 1999 då genomsnittet låg på 117 timmar per år (Chmielewski 2006).  
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Den grupp som ofta påstås läsa allt mindre är ungdomar – någonting som är lika 
aktuellt i Sverige som i USA. Bilden av människors läsvanor är emellertid ofullständig. 
Färre lästa romaner indikerar kanske att folk läser någon annanstans istället, förslagsvis 
på Internet, men än finns ingen forskning om detta (Ohlsson Djerf 2010). 

Några som sällan omnämns i någon statistik eller undersökning är de motvilliga 
läsarna. Motvilliga läsare är enligt Gunter och Kenny (2008) individer, som utvecklar 
motvilja mot att läsa, oftast på högstadiet eller gymnasiet.  

Motviljan har ingenting med dyslexi att göra utan tycks bestå antingen av att 
personerna inte tycker om att läsa eller att de tycker att det är svårt att läsa och därför 
helst undviker det. Vad många av de motvilliga läsarna verkar ha gemensamt är att de 
har nedsatt förmåga eller rent av saknar förmåga att visualisera ett textbaserat budskap i 
tankarna när de läser (Kajder 2006; Kenny 2007). 

Även om dessa ungdomar tycker om och är intresserade av historier och fantasirikt 
berättande i form av filmer och/eller datorspel så betyder det inte att de är särskilt bra på 
att skapa egna historier eller på att omvandla skriven text till en visuell tolkning med 
hjälp av sin egen fantasi. Digitalt berättande i form av filmer och spel skiljer sig 
markant ifrån textbaserade budskap och problemet är att ungdomarna kan avkoda 
textbudskap så långt som att de förstår ordens innebörd, men därefter händer ingenting. 
Det infinner sig ingen inre röst eller inre bild när de läser och därför blir orden på 
pappret bara platta, tråkiga och ointressanta i deras ögon (Kajder 2006; Kenny 2007). 

Det skrivna ordet har väldigt liten betydelse för dessa individer och detta påverkar 
deras allmänna förmåga att läsa och skriva. På sikt försvårar det också deras möjligheter 
att ta till sig akademiskt material och att lyckas med högre studier (Kajder 2006; Kenny 
2007).  

Det är här som boktrailern kommer in i bilden. Med boktrailers – eller booktalks för 
den delen – kan man hjälpa ungdomar att lära sig skapa en visuell tolkning av en bok 
redan innan de har börjat läsa den. Genom att presentera bokens regelverk för dem och 
på förhand ge dem en idé om vad de kommer att få uppleva när de läser boken ger man 
deras fantasi en kickstart och chansen att de vill börja läsa ökar. En motvillig läsare som 
väl börjat läsa läser sannolikt ut hela boken (Kajder 2006; Kenny 2007). 

Kennys (2007) forskning pekar åt att video och andra digitala media har en positiv 
inverkan på de flesta ungdomarnas motivation att läsa och skriva, vilket ger återklang i 
skolmiljön.  

Begåvade elever gagnas såväl som att motvilliga läsare hittar viljan att börja läsa och 
skriva när man förklarar böcker på ett språk som ungdomarna förstår. Eftersom många 
ungdomar idag är ”digitalt infödda” så är det digitala språket en naturligare kanal att 
försöka nå dem genom än på ett traditionellt analogt sätt (Gunter & Kenny 2008). 
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5 Resultat: Omvärldsstudierna 

Jag kommer här att presentera de resultat mina två omvärldsstudier ledde fram till.  

5.1 Studie 1: Boktrailerns förekomst och målgrupp 

Målet var att undersöka hur vanligt boktrailers är i förhållande till övriga boktitlar, 
som inte har någon boktrailer. För att åstadkomma detta gjorde jag en undersökning av 
Internetbokhandeln Amazons 50 för tillfället (28 april, 2010) bäst säljande boktitlar.  

5.1.1 Om materialet 

För att skilja på vad boken handlar om och vilken primär ålderskategori boken riktar 
sig till kommer fördelningen av målgrupper att redovisas separat från övriga genrer.  

Särskilda genrer skrivs ihop till en gemensam genre av både Amazon och B&N – 
exempelvis Fantasy & Science Fiction – och kommer därför att räknas som en egen 
genre. Den inbördes fördelningen inom hopskrivna genrer kommer emellertid att 
redovisas för den som är intresserad av genrerna i fråga. 

Vissa boktitlar fanns noterade under mer än en genre – exempelvis romantik och 
fantasy – och har därför räknats med mer än en gång för att ge en rättvis 
genrerepresentation.  

Amazon anger vilken åldersgrupp en bok riktar sig till genom att skriva ut vilken 
reading level – alltså läsnivå – boken ligger på. Ages 9-12 motsvarar kategorin 
barnböcker på svenska.  

Vissa av titlarna i den här kategorin återfinns emellertid också i kategorin Teens, 
vilket är en del av Young Adults (Sherman 2008) och kommer därför att räknas med i 
undersökningen. 

5.1.2 Förekomst och fördelning av genrer och målgrupper 

Förekommande genrer och deras fördelning:  

Comics & Graphic Novels: 3 titlar 

Fantasy & Science Fiction: 14 + 3 = 17 titlar 

General: 4 titlar 

Historical: 2 titlar 

Literary: 8 titlar 

Mystery & Thrillers: 5 + 8 = 13 titlar 

Religion & Spirituality: 1 titel 

Romance: 3 titlar 

Förekommande målgrupper och deras fördelning: 
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Adults: 34 titlar 

Young Adults: 8 titlar 

Ages 9-12/Teens: 8 titlar 

5.1.2.1 Summering 

Vuxenlitteraturen dominerar på listan över just nu bäst säljande böcker på Amazon. 
En knapp tredjedel – 16 titlar – riktar sig specifikt till yngre läsare.  

I fråga om genre så är båda de sammanslagna genrerna Fantasy & Science Fiction 
och Mystery & Thriller starkt representerade.  

Intressant är att samtliga 15 titlar i genren Mystery & Thriller riktar sig till vuxna 
medan 13 av de 18 titlarna i Fantasy & Science Fiction-genren (hädanefter kallad F&SF 
i löpande text) riktar sig till tonåringar eller unga vuxna. Samtliga av de åtta titlarna som 
har young adults, som primär målgrupp, återfinns i genren F&SF.  

5.1.3 Förekomst och fördelning av boktrailers 

Utav 50 titlar uppgick antalet böcker, som hade en officiell boktrailer till 15 stycken. 
Det motsvarar 30 % av samtliga boktitlar, som ingick i undersökningen.  

Bland dessa 15 trailer såg genrefördelningen ut som följer: 

Comics & Graphic Novels: 1 titel 

Fantasy & Science Fiction: 4 + 2 = 6 titlar 

General: 1 titel 

Literary: 2 titlar 

Mystery & Thriller: 1 + 3 = 4 titlar 

Religion & Spirituality: 1 titel 

Vad gäller åldersklasser så såg fördelningen ut på följande sätt: 

Adults: 8 titlar 

Young Adults: 3 titlar 

Ages 9-12/Teens: 4 titlar 

5.1.3.1 Summering 

Det är en relativt jämn fördelning mellan hur många boktrailers som riktar sig till 
vuxna och hur många som riktar sig till yngre läsare bland Amazons just nu bäst 
säljande titlar.  

Genremässigt utmärker sig genren F&SF med sammanlagt sex titlar på listan. Utav 
dessa sex titlar riktade sig samtliga till yngre läsare med tre trailers i Teens-kategorin 
och tre i YA-kategorin. Alla boktrailers i kategorin Mystery & Thriller riktade sig till 
vuxna. 
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5.1.4 Populärast på YouTube 

Eftersom YouTube beskrivs som den främsta kanalen för boktrailers var det ett givet 
val att undersöka hur förekomsten och fördelningen av genrer och målgrupper ser ut på 
YouTube jämfört med Amazons bäst säljande titlar. 

Utav de träffar som söktermen ”book trailer” genererade på YouTube räknades 35 
boktitlar med tillhörande trailers. En genre dominerade överlägset. 

Fördelning av genrer såg nämligen ut på följande vis:  

Fantasy & Science Fiction: 22 titlar 

Övriga genrer: 13 titlar 

Fördelningen av målgrupper visade upp följande siffror: 

Adults: 13 titlar 

Young Adults: 21 titlar 

Ages 9-12: 1 titel 

5.1.4.1 Summering 

F&SF-genrens dominans på YouTube är slående med sina 63 %. Utav genrens 22 
titlar har 15 unga vuxna som primär målgrupp. 

I fråga om antal trailers i förhållande till representerad, primär målgrupp så har de 
unga vuxna också en tydlig majoritet på 60 %. 

Den enda barnboken som återfanns i undersökningen var Neil Gaimans The 
Graveyard Book (2008), som inte ingår i kategorin Teens på Amazon utan enbart Ages 
9-12. Jag har emellertid ändå valt att ta med boken eftersom den är ett exempel på en 
bok som har en svårdefinierbar sekundär målgrupp – mer om detta i diskussionen.  

5.2 Studie 2: Boktrailerns struktur och berättarspråk 

Analysen av boktrailerns berättarspråk är baserad på det 50-tal olika boktrailers, som 
jag tittat på under ovanstående undersökning. Målet var att identifiera återkommande 
strukturer och berättarelement av såväl visuell som audiovisuell karaktär. Detta är vad 
jag fann.  

5.2.1 Den ”typiska” boktrailern 

Det finns inte en ”typisk” boktrailer. Vad jag observerade var däremot 
återkommande mönster utefter vilka berättandet i en boktrailer tycktes uppbyggt. Dessa 
mönster utkristalliserade sig till följande två former: 

1. Den bildspelsbaserade boktrailern – oftast bestående av fotografier och/eller 
illustrationer. Typiskt för bildspelstrailern är att den förlitar sig först och främst 
på musik för att skapa stämning (Dykhoff 2002), men bildspelets hastighet, 
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alltså klippen mellan bilderna, är ofta inte kopplad till musikens tempo 
(Flanagan 2006) vilket skiljer den från filmtrailerns sätt att berätta.  
I bildspelet används oftast enbart berättartext för att förmedla bokens synops.  
Den här typen av boktrailer är oftast inte uppbyggd enligt någon klassisk 
dramaturgi och kan bestå av en enda akt utan någon form av fördjupning eller 
effektfull avslutning (Dahlgren 2004a; Flanagan 2006). 

2. Den filmbaserade boktrailern – består av filmade och/eller animerade 
sekvenser. Den filmbaserade boktrailern förlitar sig också på musik för att 
skapa stämning, men till skillnad från bildspelet och i likhet med filmtrailern så 
är klippfrekvensen i större utsträckning anpassad efter musikens puls för att 
skapa tempo (Dykhoff 2002; Flanagan 2006).  

Ljudeffekter är också någonting som förekommer oftare och i större 
utsträckning i den här typen av boktrailer. Berättarröst används gärna i någon 
form, antingen genom en speakerröst eller genom att huvudpersonen berättar 
själv.  

Till skillnad från den bildspelsbaserade boktrailern har den här boktrailern 
oftast en dramaturgiskt uppbyggd struktur med en inledning, fördjupning och 
avtoning (Dahlgren 2004a; Flanagan 2006). 

Förutom dessa två former kan boktrailern delas in i ytterligare två kategorier:  

A. Boktrailern som visar hur karaktärerna ser ut – i form av skådespelare, 
illustrationer eller fotografier.  

B. Boktrailern som inte visar hur karaktärerna ser ut – istället visas 
exempelvis silhuetter. Om foton eller filmklipp används så visas aldrig 
karaktärerna i närbild utan står långt bort från kameran så att inga utmärkande 
karaktärsdrag kan urskönjas eller så kan de också stå med ryggen vänd mot 
betraktaren. Vissa trailers utelämnar alla mänskliga gestalter och väljer istället 
att berätta med enbart vyer och/eller grafik.  

Det finns som sagt inte en ”typisk” boktrailer. Indelningarna ovan korsbefruktar 
varandra och leder fram till fyra ”typiska” varianter på boktrailers: 

1A. Den bildspelsbaserade boktrailern som visar hur karaktärerna ser ut. 

1B. Den bildspelsbaserade boktrailern som inte visar hur karaktärerna ser ut. 

2A. Den filmbaserade boktrailern som visar hur karaktärerna ser ut. 

2B. Den filmbaserade boktrailern som inte visar hur karaktärerna ser ut. 

Gemensamt för samtliga boktrailers, som studerats, är att de allihop visar en bild av 
bokens omslag precis innan slutet som avtoning. Samtliga förlitar sig i stor utsträckning 
på musik för att skapa stämning, i likhet med filmtrailern (Dykhoff 2002). 
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Användandet av ljudeffekter är däremot mer sparsamt, speciellt i de boktrailers, som 
är bildspelsbaserade. När ljudeffekter används så är det för att bidra till den totala 
upplevelsen av boktrailern snarare än för att skapa en atmosfär (Dahlgren 2004b; 
Dykhoff 2002). 

Berättartext används gärna och är över lag lätt att läsa vad gäller val av teckensnitt, 
färg och form (Bergström 2007). I den bildspelsbaserade boktrailern används 
berättartext oftast för att berätta hela synopsen i text snarare än i bilder och ljud, vilket 
skiljer den typen av boktrailer från filmtrailern (Dahlgren 2004c). 

Den filmbaserade boktrailern är den som försöker vara mest lik filmtrailern i fråga 
om klippteknik och tempo anpassat efter ljudeffekter i kombination med musikens puls. 
Det är också i den kategorin som flest produktioner med tecken på stor bakomliggande 
budget och hög kvalité vad gäller ljud och bild återfinns (Dykhoff 2002; Flanagan 
2006). 

Vissa boktrailers använder citat från recensioner i likhet med ett bokomslag (Cole 
2003) eller visar upp författarnamn och/eller titlar på tidigare verk av samme författare i 
stil med en filmtrailer från Hollywood (Flanagan 2006).  

5.2.2 Överblick 

För att göra boktrailerns olika sätt att berätta överskådligt har jag brutit ner 
boktrailerns ”typiska” berättarelement i följande delar:  

Visuella 

 Grafik och illustrationer 

 Fotografier 

 Skådespelare 

 Berättartext 

Audiovisuella 

 Musik 

 Berättarröst i form av att karaktären berättar själv 

 Berättarröst i form av en speaker 

 Ljudeffekter 

Tekniska 

 Bildspel 

 Animerade sekvenser 

 Filmade sekvenser 

29 
 



 Boktrailern: Varför marknadsföra text med ljud och bild? 
 
 

Presentation av utvalda boktrailers 

Följande boktrailers valdes ut att ingå i enkätundersökningen, vars syfte vara att ta 
reda på vad en vanlig bokläsare tycker mer eller mindre om i en ”typisk” boktrailer. 
Dessa fyra trailers valdes ut eftersom de tillsammans innehåller samtliga 
berättarelement ifrån listan ovan och kan sägas vara ”typiska” boktrailers av sitt slag.  

5.2.3 Trailer 1 

Titel: Shiver 

Författare: Maggie Stiefvater 

Förlag: Scholastic Teens 

Produktionsbolag: Expanded Books 

Primär målgrupp: Unga vuxna 

Berättarelement: Animation, musik och berättartext. 

Beskrivning av trailer: Nedstämd musik med inslag av 
en klocka, som klämtar olycksbådande, inleder boktrailern. 
En skog bestående av blå silhuetter av träd i en vit värld där 
snö faller framträder. Blå bokstäver faller på plats och bildar berättartext, som berättar 
om en pojke med gula ögon, som inte är vad han ser ut att vara, men han är allt som 
hon, flickan, någonsin velat ha. 

Blå grenar och löv, som avtecknar sig mot den vita bakgrunden utgör den stillsamma 
scenen, som glider fram i den kyliga vinterskogen. Skepnaden av en varg vars ögon blir 
gula framträder medan berättartexten fortsätter förklara synopsen och en droppe blod 
bryter mot alla kyliga färger innan man får se bokomslaget och en kort berättartext om 
författaren och berättelsen. Därefter tonar bilden ut till vitt medan den olycksbådande 
klockringningen dröjer sig kvar en liten stund till. 
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5.2.3.1 Analys  

Den här trailern är en animerad version av bokomslaget. Varken mer eller mindre.  

Bild och ljud samarbetar för att bygga upp den stämning som trailern förmedlar. 
Musiken är stämningsfull och ger en påtaglig känsla, som tillsammans med den 
avskalade grafiken väcker associationer till vinter, snö, kyla och ödslighet. Tempot i 
trailern är emellertid lågt och även om musiken är stämningsfull så finns det ingen 
direkt spänningsskapande puls vilket gör att trailern kan uppfattas som ointressant 
(Dykhoff 2002). 

Designen är grafisk med tydliga kontraster mellan det vita och det blå, samt ett inslag 
av rött i form av den röda bloddroppen, som kan väcka uppmärksamhet och har 
potential att fastna i minnet (Bergström 2007).  

Trailern saknar dramaturgisk uppbyggnad och består i stort sett bara av en enda akt 
vilket kan leda till att den kan uppfattas som ointressant eftersom det aldrig sker någon 
fördjupning i handlingen (Flanagan 2006). 

Berättartexten syns bra mot bakgrunden, men bokstävernas sätt att falla på plats gör 
att det blir svårt att läsa vad det står så länge som orden är ofullständiga och boksträver 
saknas. När samtliga bokstäver är på plats försvinner texten dessutom ganska snabbt 
vilket gör att det kan vara svårt att hinna läsa vad som står (Bergström 2007). 

5.2.4 Trailer 2 

Titel: Abraham Lincoln: Vampire Hunter 

Författare: Seth Grahame-Smith 

Förlag: Hachette Book Group 

Produktionsbolag: Bodega Studios 

Primär målgrupp: Vuxna 

Berättarelement: Spelfilm, skådespelare, ljudeffekter, 
musik och berättarröst. 

Beskrivning av trailer: En man – Abraham Lincoln – 
sitter vid ett skrivbord framför en öppen spis och skriver. 
Hans röst berättar att ett krig är på väg. Bilden är sepia- och gråtonad och miljön 
gammaldags. Lincolns ansikte är sammanbitet medan han fortsätter skriva och hans röst 
berättar om kriget, som kommer att spilla människors blod. Scenen är lågmäld. Det enda 
man hör är elden i bakgrunden. 

Ljuset på Lincolns skrivbord slocknar och han reser sig upp för att se sig omkring. 
Illavarslande musik förvarnar om att något kommer att hända och när Lincoln vänder 
sig om står det en främmande man i rummet och siktar på honom med en pistol. 
Pistolen avfyras och kulan flyger mot Lincoln, som enkelt väjer undan.  
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Lincoln blänger barskt på sin anfallare. Dramatisk musik börjar spela samtidigt som 
berättartext, som berättar att detta är en bok av en bästsäljande författare, klipps in i 
bild. Därefter klipps snabbt tillbaka till Lincoln, som drar en kniv och går till attack mot 
sin anfallare och hugger denne i magen. 

Blod droppar på golvet. Det är rött till skillnad från den övriga bildkompositionen, 
som fortfarande går i toner från grått till sepia. Den främmande mannen drar dolken ur 
sig själv utan att dö, skrattar och blottar vampyrtänder. På nytt klipps berättartext in, 
som förklarar att detta är den sanna berättelsen om USA:s 16:e president. Att det är sant 
understryks med blod och tilltagande dramatisk musik. 

Lincoln stäcker sig efter en yxa, som hänger ovanför eldstaden, och slagsmål utbryter 
mellan honom och vampyren till allt intensivare musik. Knytnävslag och yxhugg 
utdelas. Lincoln får ta emot mycket stryk och hamnar i underläge mot den till synes 
starkare vampyren, som lyckas avväpna honom från yxan. Lincoln får utstå ännu mer 
stryk tills han får möjligheten att ställa sig upp i röran, som slagsmålet åstadkommit och 
hans namn, tillika första delen på boktiteln, Abraham Lincoln, flashar förbi.  

”Vampires”, morrar Lincoln och tar yxan, som är inom räckhåll, och kastar denna 
mot vampyren. Yxan träffar i vampyrens bröstkorg och vampyren faller lamslagen ner 
på Lincolns skrivbord. Musiken gör en konstpaus medan resten på bokens titel, Vampire 
Hunter, visas i blodfläckad text. 

Den sargade Lincoln går fram till vampyren och rycker föraktfullt yxan ur hans 
bröst. Därefter stegras återigen musiken när Lincoln svingar yxan i en vid båge för att 
hugga huvudet av vampyren. Scen klipps till svart innan hugget hinner falla och 
Lincolns karakteristiska röst säger eftertryckligt: ”I’ve been a slave to vampires for 30 
years!”  

Därefter visas bokomslaget tillsammans med text, som berättar att boken finns att 
köpa överallt där man kan köpa böcker. 
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5.2.4.1 Analys 

 Stilmässigt är det här en mycket filmisk trailer, som skulle kunna misstas för en 
filmtrailer istället för en boktrailer. Filmproduktionen, klippningen och musiken flirtar 
ogenerat med Hollywood och det enda som egentligen avslöjar att det inte är en 
Hollywoodproduktion är små brister i skådespelarnas insatser i kombination med en och 
annan billigt låtande ljudeffekt (Flanagan 2006).  

Risken finns att den här trailern är för lik en filmtrailer. Bokomslaget planteras inte 
särskilt väl i trailern då omslaget som sådant egentligen inte är iögonfallande. Titeln på 
boken är emellertid ganska uppseendeväckande och går antagligen att hänga upp minnet 
på (Bergström 2007). 

Trailern innehåller såväl effektljud som atmosfärsljud och levererar en komplett 
ljudbild (Dykhoff 2002). Den har också en klassiskt dramaturgisk uppbyggnad med 
först presentation av karaktären och dennes omständigheter, följt av en fördjupning i 
handlingen då vampyren dyker upp och slagsmålet utbryter. Detta stegras mot 
ytterligare dramatik genom att Lincoln först är i underläge, men precis innan slutet 
hämtar han upp sig och besegrar vampyren trots allt. Scenen tonas ut i att man får se 
bokomslaget (Dahlgren 2004a; Flanagan 2006). 

Lincolns berättarröst är närvarande och övertygande. Den kompletterar bild och ljud 
på ett passande sätt (Bergström 2007) medan musiken skapar både tempo och stämning, 
speciellt mot slutet på trailern (Dykhoff 2002; Flanagan 2006). 

Textavsnitten, som klippts in i trailern, fördjupar handlingen och presenterar 
författaren i stil med ett bokomslag och en filmtrailer (Cole 2003; Dahlgren 2004c). 

5.2.5 Trailer 3  

Titel: Leviathan 

Författare: Scott Westerfeld 

Förlag: Simon & Schuster 

Produktionsbolag: Motherland Inc. 

Primär målgrupp: Unga vuxna 

Berättarelement: Animationer, illustrationer, berättarröst, 
musik och ljudeffekter. 

Beskrivning: En dörr försedd med ett kugghjulsliknande lås 
öppnas och en karta över Europa visas i bild samtidigt som en 
berättarröst, som låter lite som en gammaldags radiosändning, 
börjar förklara bokens handling, som utspelar sig under Första världskriget.  

Saker och ting är emellertid inte riktigt såsom man minns det. 
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Kriget står mellan så kallade ”Clankers” och ”Darwinister” – ena sidan tillverkar 
mekaniska krigsmaskiner medan den andra föder upp levande krigsmaskiner. 
Ärkehertigs Franz Ferdinands son, Alek, måste fly efter faderns mord och träffar av en 
slump flickan Deryn, som klätt ut sig till pojke för att kunna delta i kriget. En av dem är 
en Clanker, den andre en Darwinist.  

I slutänden är frågan: Ska man olja sina krigsmaskiner eller ska man mata dem? 

Trailern är animerad och består till större delen av illustrationer i gråskalor med vissa 
inslag av bruna och guldiga toner. Man får se bilder på karaktärerna såväl som scener ur 
boken där krigsmaskiner av alla de sorter drabbar samman till mekaniska ljudeffekter 
och dramatisk, bombastisk musik. 

I slutet av trailern visas bokens omslag samt information om författaren och dennes 
tidigare verk, samt datum då boken blir tillgänglig och länk till författarens hemsida. 

5.2.5.1 Analys 

Den här trailern innehåller mycket design och illustrationer i snabba klipp till musik 
vilket ger ett effektivt berättande. Berättarrösten och ljudeffekterna passar innehållet 
och bidrar till att skapa såväl stämning som tidsanda (Dykhoff 2002).  

Trailern utnyttjar på ett skickligt sätt dramats tre akter för att successivt bygga upp 
spänningen, som når klimax i och med slutkommentaren, varefter trailern får en naturlig 
avtoning där bokomslaget visas (Dahlgren 2004a; Flanagan 2006). 

Berättarrösten är viktig i sammanhanget eftersom den förklarar hela synopsen utan 
användning av berättartext utom just på slutet där text och berättarröst förstärker 
varandra (Dahlgren 2004c; Bergström 2007).  
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Kvalitén på berättarrösten kunde emellertid ha varit bättre. I vissa fall överröstas den 
av musiken och ljudeffekterna, vilket gör det svårt att veta vilket ljud man ska fokusera 
på och man riskerar att missa vad som sägs (Bergström 2007; Shelton 2004).  

Vissa illustrationer är bättre än andra och det gråskaliga utförandet kan ibland 
uppfattas som lite skissartat och rörigt. Illustrationerna med brunt och guld har bättre 
kontraster och fungerar därför bättre (Bergström 2007).  

Den underfundiga slutklämmen är emellertid något man lägger på minnet (Bergström 
2007). 

5.2.6 Trailer 4 

Titel: Evermore 

Författare: Alyson Noël 

Förlag: Macmillan 

Produktionsbolag: COS Productions 

Primär målgrupp: Unga vuxna 

Berättarelement: Bildspel, foton, musik och berättartext. 

Beskrivning: Trailern, som är ett bildspel, börjar med en 
grön allé och berättartext, som bjuder in läsaren att ta del av 
en värld där ingen dör. I bakgrunden hörs tyst fågelsång och 
brus. Berättartext berättar att detta är första boken i en ny serie av en bästsäljande 
författare. I bakgrunden visas ett foto på en röd tulpan. Därefter visa en strand med 
palmer, följd av ytterligare en strand. Ängslig stråkmusik tonar in och man får se ett 
foto på en skolkorridor med rader av skåp längs väggarna.  

Fotot på en blond flicka visas och berättartexten förtäljer att hon var en normal 
tonåring fram till att en olycka hände – detta illustreras genom att man först får se bilden 
på en hjort, följt av en kraschad bil. Berättartexten förklarar att flickans familj dog och 
för ett ögonblick gjorde hon också det, men nu har hon krafter som hon inte vill ha.  

Musiken ändrar karaktär från nedstämd och lågmäld till mystisk medan bilder, som 
ska symbolisera mystiska krafter, visas i följd till berättartexten, som introducerar ännu 
en karaktär: En ung man, Damen. Han får flickan att komma till ro med sina krafter 
samtidigt som han lockar in henne i en hemlighetsfull värld. Flickan måste välja: Vill 
hon ha en evighet av magi eller ett liv utan Damen.  

Bild på bokomslaget och författarens namn avslutar trailern. 
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5.2.6.1 Analys  

Bildspelet består av fina bilder, men eftersom både musiken och klippen mellan 
bilderna är långsamt blir hela intrycket mycket långsamt (Dykhoff 2002). Det finns 
heller ingen dramaturgisk uppbyggnad. Trailern flyter på i en enda monoton akt, som 
förlitar sig på att berättartexten ska förmedla hela synopsen (Flanagan 2006).  

Bilderna kompletterar ibland texten, men ibland känns de aningen slumpmässiga i 
sammanhanget. De flesta bilderna är inte speciellt spännande och det finns inte mycket 
att hänga upp minnet på annat än kanske den röda tulpanen, som sticker ut och 
kontrasterar det övriga bildmaterialet (Bergström 2007).  

Trailern är lågmäld och innehåller som mest lite pålagt atmosfärsljud, som låter 
billigt i fråga om ljudkvalité. Bruset, som hörs bakom fågelsången när trädallén visas, 
låter som trafikbrus, men ingen trafik syns på bilden (Dykhoff 2002). 

Produktionskvalitén känns över lag billig och lågbudget (Flanagan 2006). 
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6 Enkätundersökningen: Röster från potentiella läsare 

Enkätundersökningen besvarades av 33 personer varav 20 var kvinnor och 13 var 
män i blandade åldrar 16-64 år. Majoriteten av deltagarna (70 %) var 16-25 år med 
blandade läsvanor. 

67 % av deltagarna uppgav att de först och främst söker information om nya böcker 
på Internet, men när det kom till att köpa böcker föredrog 49 % att handla på nätet 
jämfört med de 45 %, som föredrog bokhandeln. Två deltagare skiljde sig från mängden 
genom att först och främst köpa sina böcker ifrån en bokklubb respektive annan butik 
såsom en livsmedelsaffär eller bensinstation.  

89 % uppgav att de köper fler böcker än de hinner läsa och 73 % uppgav att de någon 
gång köpt en bok bara för att de tyckte om hur omslaget såg ut. Endast fyra personer 
uppgav att de aldrig köpt och aldrig ens tänkt tanken att köpa en bok på grund av 
omslaget. 45 % av deltagarna hade aldrig stött på begreppet ”boktrailer” förut. 

För mer detaljerad information om deltagarna, se bilaga B. 

De kvalitativa svaren, som kom in via enkätundersökningen, utgör ett mycket 
omfattande material vilket fått som följd att jag nedan valt att lyfta fram generella eller 
utmärkande åsikter, som jag fann passande för uppsatsens syfte. 

Kvantitativa svar och data redovisas i bilaga C. 

6.1.1 Så tyckte deltagarna om Trailer 1 

Majoriteten av deltagarna tyckte att Trailer 1 – Shiver – var stämningsfull, snygg och 
välgjord trots sin enkelhet, men en grupp på fem personer skilde sig från mängden och 
tyckte först och främst att den var tråkig och intetsägande.  

Endast tre personer trodde att boken är skriven först och främst för vuxna. 
Resterande 91 % av deltagarna trodde antingen att boken riktade sig till tonåringar 
och/eller unga vuxna.  

Det de flesta deltagarna tyckte om med trailern var dess grafiska utformning, 
musiken och att man fick se bokomslaget. En deltagare skrev:  

Jag gillade att det inte var någon "riktig" filmsnutt - utan enbart grafik. Det var snyggt 
och stilrent. 

De flesta tyckte att berättartexten var lätt att läsa, men 13 personer tyckte tvärtom att 
den fallande berättartexten var svår att tyda och de flesta av dessa 13 valde att ta upp 
just berättartexten som det de tyckte var mindre bra med trailern.  

21 av deltagarna trodde att de skulle komma ihåg och känna igen boken efter att ha 
sett boktrailern. 
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6.1.2 Så tyckte deltagarna om Trailer 2 

Åsikterna om Trailer 2 – Abraham Lincoln: Vampire Hunter – gick kraftigt isär 
angående trailerns produktionskvalité. Många tyckte att trailern var häftig och proffsigt 
gjord, men vissa menade istället att den var medioker på grund av dåliga skådespelare 
samt att actionscenen var för lång och utdragen. Några tyckte att hela trailern såg ”B” 
ut. Andra tyckte att trailern var komisk och en deltagare skrev exempelvis: 

Jag skrattade faktiskt högt åt trailern. 

Våldet funderade somliga över hur lämpligt det var för alla tittare och vissa menade 
att trailern borde ha en varning för våldsamt innehåll.  

Målgruppen för boken identifierade de flesta deltagarna som unga vuxna eller vuxna. 

Skådespelarna i trailern fick ta emot en hel del kritik och det fick även likheten med 
en filmtrailer. 55 % av deltagarna tyckte visserligen inte att boktrailern var för lik en 
filmtrailer, men de som till viss del eller helt och hållet tyckte att den var för lik en 
filmtrailer uttryckte åsikter i stil med:  

Man tror att det gäller en film och inte en bok. 

En annan deltagare drog följande parallell till Trailer 1: 

Även om jag gillade filmen så tycker jag inte den passar som en boktrailer. Jag tycker 
att man som läsare ska få total frihet att bilda sina egna "bilder" i huvudet och inte 
påtvingas av trailers (som denna gjorde), därför föredrar jag föregående trailers enkelhet 
och abstrakta look. Jag tycker därför föregående film passar bättre som en boktrailer. 

Vad gällde trailerns utformning så tyckte 58 % av deltagarna att berättarröst var 
bättre än berättartext. Några gillade den visuella utformningen och en deltagare skrev: 

Jag gillar att blodet bryter mot omgivningens sepiafärg.  

Några tyckte emellertid att blodet var för orealistiskt.  

29 deltagare trodde att de skulle komma ihåg boken om de såg den igen någon 
annanstans. 

6.1.3 Så tyckte deltagarna om Trailer 3 

Välgjord och snygg var de vanligaste orden som användes för att beskriva Trailer 3 – 
Leviathan. Många tyckte även den var fantasifull, avancerad och annorlunda. Tre 
personer tyckte däremot att den var ful – dock utan att förklara varför de tyckte så. 

Beträffande trailerns målgrupp så hade de flesta svårt att avgöra vilken åldersgrupp 
de trodde trailern riktade sig till. De flesta trodde på tonåringar eller unga vuxna, men 
även barn och vuxna angavs som trolig målgrupp. 

Berättarrösten fick kritik för att det var svårt att uppfatta vad som sades, samt att 
vissa tyckte berättarrösten pratade för mycket. En användare påpekade avsaknaden av 
berättartext som komplement till berättarrösten på följande vis:  
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Berättaren pratar på utan pauser, det blir jobbigt att lyssna på samtidigt som man 
försöker hänga med i de detaljrika bilderna. Vissa saker som berättaren sa kunde ha stått i 
skrift samtidigt, namn t.ex. Jag kommer knappt ihåg något namn. 

Endast två deltagare tyckte att illustrationer var sämre än skådespelare. Majoriteten 
av deltagarna tyckte antingen att det inte spelade någon roll eller att det var bra med 
illustrationer. Sju deltagare tyckte det var mycket bättre med illustrationer istället för 
skådespelare. En av dem kommenterade det på följande sätt: 

När det är illustrerat så kan inte dåliga skådespelare och taffliga kameratrick förstöra 
stämningen. 

Speciellt en deltagare var mycket förstjust i just den här trailern och skrev följande 
hyllning:  

Det här var en riktigt häftig trailer – ett stilistiskt mästerverk! Den här trailern hör till 
det bästa jag har sett i trailerväg (och då konkurrerar den med filmer, såväl som tv-spel, 
anime, serier etc.). 

Jag kan tänka mig att det är någon mycket välkänd agentur/firma som har producerat 
den här trailern. Den fullkomligt osar av tung atmosfär, musiken, berättarrösten och 
illustrationerna känns helt rätt. Det här är en sådan trailer där allting verkligen fungerar i ett 
perfekt samspel. Jag är oerhört imponerad! 

Och till sist kan jag passa på att skriva att jag tycker att den var precis lagom lång också.  

En ultimat boktrailer på många (alla?) sätt. 

16 deltagare trodde att de skulle komma ihåg boken om de såg den igen någon 
annanstans. Endast tre personer trodde att de inte skulle komma ihåg den. 

6.1.4 Så tyckte deltagarna om Trailer 4 

Det var väldigt få som hade något positivt att säga om Trailer 4 – Evermore. Den 
allmänna bedömningen innehåller ord som amatörmässig, medioker, tråkig och ful. Sju 
deltagare tyckte att den var dålig och en av dem skrev: 

Inget var bra i den trailern, faktiskt.  

Fullkomligt oproffsigt, ett sammelsurium av bilder som inte hängde ihop, dåligt klippt, 
dåliga övergångar, allt var kasst, måste jag skriva. 

Endast sex deltagare väljer att beskriva trailern som välgjord eller snygg, men går 
inte in på vad det är de finner välgjort eller snyggt med trailern. 

De allra flesta hade svårt att hitta bra saker att påpeka med just den här trailern. 
Berättartexten och att man får se bokomslaget lyftes fram som det som var bäst med 
trailern.  

Samtliga deltagare trodde att boken riktade sig till en yngre målgrupp än vuxen. Hela 
79 % trodde att målgruppen var tonåringar, strax följt av unga vuxna.  

Trailern fick kritik för att den såg billig ut i jämfört med de trailers, som deltagarna 
tidigare fått se i enkäten. Någon tyckte att bilderna i bildspelet inte hade så mycket med 
sammanhanget att göra och någon beskrev det som att sitta och somna till någon 
bekants semesterfoton. En av de mest kritiska deltagarna skrev: 
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Amatörmässig! Kändes som ett snabbt ihopkrafsat hopkok. Tror ärligt talat att det inte 
var en riktig boktrailer.  

Det enda jag kommer ihåg är rådjuret, som dök upp i form av exakt samma bild två 
gånger. 

Tre deltagare tyckte det var bättre med bildspel istället för filmsekvenser, men 
majoriteten tyckte inte det spelade någon roll om boktrailern består av bildspel eller 
filmsekvenser. 

10 deltagare trodde att de skulle komma ihåg boken efter att ha sett trailern. 10 andra 
deltagare trodde däremot inte att de skulle komma ihåg den. Resten trodde att de kanske 
skulle komma ihåg trailern vid ett senare tillfälle. 

6.1.5 Vad kom deltagarna ihåg och varför? 

Som avslutning fick deltagarna titta på bokomslagen nedan och fylla i vilka boktitlar 
de kom ihåg att de sett boktrailers för under undersökningens gång. 

Alla deltagare utom fem lyckades pricka in samtliga fyra bokomslag på minnestestet. 
Två personer misstog alternativ J för Abraham Lincoln: Vamprie Hunter medan en 
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person fyllde i både alternativ L och M, men glömde Shiver. En person kom inte ihåg 
Abraham Lincoln: Vampire Hunter och en annan person kom inte ihåg Evermore. 

En person trodde sig förutom de fyra korrekta svarsalternativen även ha sett 
alternativ G. 

Många hade svårt att bestämma sig för vilken trailer de kom ihåg bäst, men en 
majoritet på 58 % angav Abraham Lincoln: Vampire Hunter som en av de trailers de 
kom ihåg bäst, följt av en ganska jämlik fördelning mellan Shiver (33 %) och Leviathan 
(30 %).  

Endast två personer angav Evermore som den trailer de kom ihåg bäst.  

Huvudanledningen till att Abraham Lincoln: Vampire Hunter blev ihågkommen 
verkar de flesta tro beror på att den är så lik en filmtrailer. Den var längst, hade högt 
tempo, filmat material och actionscener, samt att den såg påkostad ut och innehöll blod.  

Motståndarna till skådespelare angav emellertid att enda anledningen till att de kom 
ihåg Abraham Lincoln: Vampire Hunter bäst var för att de inte tyckte om den, eller som 
någon skrev: 

För att den irriterade mig så mycket. :-) 

Shiver omtalas med helt andra ord än Abraham Lincoln: Vamprie Hunter. Framför 
allt är det stämningen och känslan som trailern förmedlar med all sin enkelhet, som får 
beröm tillsammans med den sirliga grafiken. 

Leviathan å andra sidan får beröm för berättarrösten, tempot, produktionskvalitén 
och att det gick snabbt att komma in i handlingen.  

En deltagare skrev: 

Den var klockren! Utan att ens presentera citat ur texten förstod man direkt vilken typ 
av bok det rörde sig om. Den var dessutom lagom lång och mycket välgjord. 

Majoriteten av alla deltagare angav musik som det som påverkade dem mest i och 
med att musiken gav dem en känsla av hur boken borde vara att läsa. En användare 
skrev att musiken: 

Skapar stämning och lämnar någonting över till fantasin. 

Att man får se bokomslaget angav också många som viktigt. Även den allmänna 
kvalitén på produktionen angavs som viktig eftersom den antyder någonting om 
kvalitén på själva boken.  

Flera deltagare uttryckte tankar om att det inte spelar någon större roll om trailern 
består av bildspel, animationer eller filmsekvenser så länge som de är väl genomförda 
och det visuella matchar musikens stämning och tempo.  

58 % angav att de tyckte bildspel fungerade sämst med motivationen att bildspelet 
blev för tråkigt, fantasilöst och såg amatörmässigt ut. Några nämnde ordet ”budget” i 
samband med just bildspelen och resonerade som så att bildspel antyder låg budget. 
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Drygt 30 % tyckte inte om skådespelare och upplevde det som att skådespelare 
påverkade deras möjlighet att bilda egna uppfattningar om karaktärerna. Vissa uttryckte 
samma känslor även för illustrationer av karaktärer och motsatte sig även att karaktären 
berättar handlingen:  

Helt enkelt för att de förstör läsarens upplevelse då de begränsar fantasin. 

De som inte var fullt så kritiska till skådespelare menade att mycket beror på kvalitén 
om trailern ska vara lyckad eftersom det finns bra skådespelare och det finns sämre 
skådespelare. Vissa deltagare menade att det var lite häftigt med skådespelare eftersom 
det ser mer påkostat ut – jämfört speciellt med det billiga bildspelet – men återigen var 
kvalitén viktig i fråga om skådespelarnas insatser. 

Några deltagare tyckte att filmat material blev för likt en film, vilket en deltagare 
uttryckte på följande sätt: 

Blir mer som en film och förstör delvis själva "bokstämningen". 

På frågan om de tyckte att boktrailern hade en funktion att fylla jämfört med bokens 
omslag och baksidestext så ansåg de flesta att boktrailern kan tillföra vissa saker som ett 
bokomslag inte kan. En deltagare svarade:  

Absolut. Det sätter en stämning och atmosfär mer än vad en baksidestext gör. 

En annan resonerade på följande sätt: 

Ja, det kan få folk som annars inte läser mycket att vilja läsa och inse att det är inte 
tråkigt med böcker 

Musiken och stämningen anges av de flesta som någonting som kan väcka 
uppmärksamhet och ge en känsla för boken innan man köper den.  

En deltagare funderade på följande vis: 

En bra trailer kan göra att man gärna vill läsa boken. Men en dålig trailer kan medföra 
att man missar en god bok genom att man får en felaktig förutfattad mening.  

På den avslutande frågan om de kunde tänka sig att titta på boktrailers nästa gång de 
letar efter ny litteratur att läsa svarade 55 % att det kunde de absolut tänka sig.  

Endast 2 % svarade att det inte var så troligt att de skulle titta på boktrailers igen. 
Ingen svarade att de definitivt inte kunde tänka sig att titta på boktrailers igen. 
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7 Diskussion 

Jag kommer här att föra ett resonemang kring vad man måste tänka på när man väljer 
att marknadsföra en bok med en boktrailer. 

7.1 Hitta rätt målgrupp 

Fantasy & Science Fiction visade sig vara en flitigt representerad genre i de 
undersökningar jag utförde med hjälp av Amazon, Barnes & Noble och YouTube. Detta 
styrker det Sherman (2003) och Rich (2008) skriver om att Harry Potters genombrott 
har öppnat upp för fler fantasytitlar på marknaden – och kanske även för ungdoms-
litteratur över huvud taget. Det allmänna intresset för F&SF och ungdomslitteratur syns 
i mina undersökningar.  

Att genren och målgruppen utmärker sig syntes speciellt bland YouTubes 
populäraste boktrailers där F&SF stoltserade med 63 % mot 37 % blandade genrer där 
ingen utmärkte sig tillräckligt för att bli omnämnd eller utpekad. 

Målgruppsbegreppet var i jämförelse med F&SF-genren svårare att bedöma. 

Ett antal titlar dök upp i undersökningarna, på både Amazon, B&N och YouTube, 
som visade exakt hur svårt det kan vara att avgöra vilken målgrupp en bok egentligen 
riktar sig till. Det främsta exemplet är The Graveyard Book, av Neil Gaiman (2008).  

The Graveyard Book är den enda boktrailern för målgruppen 9-12-åringar, som 
återfanns i undersökningen av YouTubes 35 populäraste boktrailers. Boken är klassad 
som en barnbok och 2009 fick den The Newbery Medal, som delas ut av Association for 
Library Service to Children till årets bästa barnbok (ALSC 2009).  

Betyder det att The Graveyard Book enbart läses av barn? Nej.  

Samma år utsågs boken nämligen till årets bästa roman för vuxna läsare av The Hugo 
Awards och den fick en Locus Award för bästa YA-bok. Den var också nominerad till 
årets roman hos både The World Fantasy Award och The British Fantasy Society (Locus 
Online 2009; Worlds Without End 2009). 

Detta pekar på svårigheterna med målgruppsindelning som Sherman (2003) skriver 
om. Barn- och ungdomsböcker läses inte enbart av barn eller ungdomar längre.  

En boktrailer kan därför behöva tilltala sin sekundära målgrupp lika väl som sin 
primära (Bergström 2007) för att bli framgångsrik hos så många som möjligt, oavsett 
ålder. 

Deltagarna i enkätundersökningen bekräftade svårigheterna med att förmedla rätt 
målgrupp med hjälp av en boktrailer då deras tolkningar av vilken målgrupp respektive 
trailer riktade sig till kunde sträcka sig över många olika åldersklasser. Och även om en 
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deltagare tillhörde bokens tänkta målgrupp så var det långt ifrån säkert att deltagaren 
kände sig lockad att läsa boken. 

7.1.1 Falska förväntningar beror på utförandet 

Många deltagare angav att de inte tyckte att boktrailern var intressant nog för att 
fånga deras intresse. Boktrailerns utförande sätts i relation till förväntningarna på 
bokens kvalité och en snedvriden bild av boken skapas (Fortenot 2008). 

Boktrailern är lik bokomslaget på så sätt att båda har som syfte att fånga betraktarens 
intresse och väcka köplusten till liv och båda använder ett visuellt berättarspråk för att 
nå fram med sitt budskap (Bergström 2007).  

Båda förväntas säga någonting om bokens innehåll samtidigt som de skapar 
förväntningar och förmedlar en känsla (Rogeman 2003; Winberg 2010). 

Men även om synen är det av våra sinnen som tar in flest intryck så finns det inget 
effektivare sätt att förmedla en känsla på än genom musik (Dykhoff 2002).  

Så gott som alla deltagare i enkätundersökningen angav just musik som ett av de 
berättarelement de tyckte fungerade bäst i fråga om att skapa en känsla för boken i en 
boktrailer. 

En bok går bevisligen att sälja enbart med ett snyggt omslag (Brück 1995). Det 
bekräftar även deltagarna av undersökningen där en klar majoritet någon gång har köpt 
en bok bara för att de tyckte om hur den såg ut.  

Innebär det att en snygg boktrailer kan sälja en bok lika bra som ett omslag? 
Enkätundersökningen tydde inte på det. Deltagarna kunde visserligen tycka att en trailer 
var snygg, men det behövde inte innebära att de var speciellt intresserade av att läsa 
boken. 

Detta hävdar jag beror på att boktrailern som marknadsföringsmetod fortfarande är 
omogen jämfört med filmtrailern (Fortenot 2008). Folk kan se en filmtrailer och på 
förhand känna igen en kioskvältare, men när trailern handlar om en bok så blir det svårt 
att veta vad man ska förvänta sig. 

För hur ser egentligen boktrailern för en bästsäljare ut? 

Precis som bokomslaget har boktrailern en inomfiktiv och en metafiktiv funktion 
eftersom trailern samtidigt som den berättar om bokens innehåll också skapar 
förväntningar på bokens innehåll (Hellström 2007).  

Om då boktrailern ger upphov till falska förväntningar om att se en film (Fortenot 
2008) borde det innebära att boken, som boktrailern marknadsför, kommer att bli 
bedömd som om den i själva verket var en film. 

Dubelman (2009) motiverar sitt ogillande av skådespelare i boktrailers med att de 
förstör en del av läsarnas frihet att fantisera ihop en egen bild av bokens innehåll. Jag 
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vill hävda att inte bara skådespelare utan hela trailerns utförande snarare ger läsarnas 
fantasi bränsle än förstör den, men på ett sätt som kanske inte är önskvärt. 

Några deltagare i enkätundersökningen reagerade på vad de tyckte var ”B-skådisar” i 
Abraham Lincoln: Vampire Hunter och menade att det sänkte deras allmänna intryck av 
boktrailern. Evermore fick ta emot ansenlig kritik för att den framstod som lågbudget, 
medioker och amatörmässig.  

Precis som bokomslaget blir boktrailern en del av bokens förpackning och den 
påverkar som bekant förväntningarna på bokens innehåll (Hellström 2007; White 2005). 

Skådespelarnas prestationer och boktrailerns genomförande blir alltså en förpackning 
av boken, som kommer att bli bedömd utifrån Hollywood-standarden, som betraktarna 
är vana att bedöma film efter (Flanagan 2006). Detta innebär att dåliga skådespelare får 
effekten att folk förväntar sig att bokens handling håller lika låg kvalité som boktrailern. 

De flesta av deltagarna i enkätundersökningen var överens om att formen på 
boktrailern egentligen inte spelar så stor roll så länge som utförandet håller god kvalité. 
Alltså är det bättre att duktiga skådespelare stjäl lite av vissa läsares fantasi än att dåliga 
skådespelare förstör bokens möjligheter att alls bli såld. 

Majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen var emellertid också överens om att 
de troligen inte skulle basera sina bokköp enbart på bilden som boktrailern ger av en 
bok. De skulle fortfarande förlita sig mer på bokomslaget och baksidestexten. 

7.1.2 De motvilliga läsarna 

Frågan är hur stor vikt som ska läggas vid enkätundersökningens urval av vanliga 
bokköpare och deras åsikter om boktrailers. Att de frivilligt ställde upp att svara på 
enkäten tyder på någon form av grundläggande intresse för böcker och detta stämmer 
inte överens med den målgrupp som Fortenot (2008) menar är boktrailerns främsta.  

De motvilliga läsarna, som Gunter & Kenny (2008) menar saknar verktygen att 
omvandla det skrivna ordet till mentala bilder, finns inte representerade i 
undersökningen. 

En boktrailer som vill nå ut till unga, motvilliga läsare kan med fördel använda sig av 
skådespelare. Att få se karaktärerna på förhand förstör inte de motvilliga läsarnas fantasi 
utan verkar snarare gagna den eftersom boktrailerns visuella och audiovisuella tolkning 
av bokens text ger dem ett verktyg för att förstå och relatera till texten (Fontenot 2008; 
Kajder 2006). 

Kanske är det mindre viktigt vad de potentiella läsarna, som redan finner nöje i att 
köpa och läsa böcker, tycker om boktrailern. De är redan införstådda i litteraturens värld 
och kommer att fortsätta förlita sig på såväl bokomslaget som baksidestexten när de 
beslutar sig för att köpa en bok. 
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7.2 Vidare forskning krävs 

Vad tycker motvilliga läsare är mer eller mindre bra med en boktrailer? Tycker de 
samma som de bokläsare som ingick i min enkätundersökning eller tycker de någonting 
helt annat? Forskning om detta kan leda fram till tydligare riktlinjer för om boktrailern 
borde skilja sig mer från filmtrailern och i så fall på vilket sätt. 

För att nå ut till målgruppen med en sådan undersökning skulle man förslagsvis 
kunna söka efter motvilliga läsare ibland skolungdomar. Booktalks uppstod 
ursprungligen i skolmiljö för att motivera unga att läsa (Gunter & Kenny 2008) och det 
är även i skolan som motvilja till att läsa och skriva blir ett påtagligt problem, som 
hindrar ungdomarnas utveckling (Kajder 2006; Kenny 2007). 

En annan aspekt att ha i åtanke är att de boktrailers, som jag använde till min 
enkätundersökning, var gjorda för olika böcker. För att kunna göra en tydligare 
undersökning om vilket berättarspråk som är att föredra i en boktrailer kunde man 
utforma olika typer av boktrailers för en och samma boktitel, för att därefter försöka 
avgöra vilken berättarform som är mer eller mindre uppskattad av den filmbaserade 
eller den bildspelsbaserade.  

Detta hade också varit intressant att koppla till försäljningen av en bok för att se 
vilken typ av trailer som påverkar säljsiffrorna bäst. Är det en trailer med skådespelare 
eller en utan? 
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8 Slutsats 

Internet är en digital kultur, som böcker håller på att bli en del av. Att marknadsföra 
en bok handlar om att synas och att tala om att man finns (Penn 2008). Boktrailern både 
syns och hörs och kan spridas billigt på Internet där den kan nå ut till miljoner 
potentiella köpare varje dag. En boktrailer som är väl genomförd och håller hög kvalité, 
kan utnyttja styrkan hos ljud och bild och framför allt musik för att väcka 
uppmärksamhet, förmedla en känsla och skapa förväntningar.  

Indirekt kan boktrailern även bidra till att skapa relationer mellan upphovsmän och 
läsare när den länkas till en författares eller ett förlags hemsida eller blogg. Dessa 
relationer kan motivera och inspirera till läsning vilket kan få som följd att fler 
upptäcker bokens värde både som underhållningsform och hantverk (Brown 2010, 
Hamilton 2009). 

En bild säger mer än tusen ord, sägs det, men vi lever i en värld där vikten av att 
kunna tolka ord och tillskansa sig kunskap via böcker påverkar vad det blir av oss i 
slutänden. Om barn och ungdomar, som är motvilliga till att läsa, kan få hjälp att 
översätta det tryckta ordet till visuella intryck genom att titta på boktrailers så gagnar 
det inte bara förlagsbranschen, som får sälja fler böcker när fler ungdomar börjar läsa – 
det gagnar även på sikt hela vårt samhälle eftersom fler personer kan lära sig att tycka 
om att läsa och därmed får ljusare möjligheter att utbilda sig. 

Boktrailern kan tala till de motvilliga läsarna på ett språk de förstår – det digitala 
språket (Gunter & Kenny 2008) – och därmed öppna upp en hel värld av litteratur, som 
tidigare varit stängd för denna grupp människor.  

Vad kan vara en bättre anledning till att marknadsföra text med ljud och bild än så? 
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 1 Bilaga 
 

A Enkätfrågor 
 

Personligt 
Frågor om dig som person 

 
*Obligatorisk 
 
Är du...? *  

Kvinna. 

Man. 
 
Vilken åldersgrupp tillhör du? *  

12-15 

16-20 

21-25 

26-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65+ 
 
Hur ser dina läsvanor ut? *  
Räkna enbart skönlitterärt läsande.  

Jag läser inte så mycket. (1-10 böcker per år.) 

Jag läser ibland. (1-10 böcker i halvåret.) 

Jag läser måttligt. (1-5 böcker i månaden.) 

Jag är en läslus. (6-10 böcker i månaden.) 

Jag är en bokmal. (11-20 böcker i månaden.) 

Jag är en bokslukare. (20-30+ böcker i månaden.) 
 
Köper du fler böcker än du hinner läsa? *  

Ja. 

Nej. 
 
Var köper du oftast böcker? *  

I bokhandeln. 

På nätet. 
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Via en bokklubb. 

I annan fysisk affär som säljer annat än bara böcker, exempelvis macken, ICA, 
Konsum, med flera... 

 
Vart vänder du dig först och främst när du letar efter ny litteratur att läsa? *  

Söker på Internet. 

Går till bokhandeln och tittar/frågar personalen. 

Går till biblioteket och tittar/frågar personalen. 

Frågar en vän/släkting/annan person. 
 
Har du någonsin köpt en bok bara därför att du tyckte om hur omslaget såg ut? *  

Nej, aldrig. 

Nej, men jag har tänkt tanken. 

Ja, det har hänt någon enstaka gång. 

Ja, det händer då och då. 

Ja, det gör jag ofta. 
 
Har du stött på begreppet "boktrailer" förut? *  

Ja. 

Nej. 
 

Trailer nr 1 
Frågor angående trailer nr 1 

 
*Obligatorisk 
 
Betygsätt trailern *  

 1 2 3 4 5  

Mycket dålig     Mycket bra

 
Vilka ord tycker du passar in på boktrailern? * 
Flera val är möjliga.  

Rolig 

Ful 

Glad 

Välgjord 

Snygg 

 2 Bilaga 
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Professionell 

Medioker 

Intressant 

Tråkig 

Sorgsen 

Stämningsfull 

Lockande 

Enkel 

Våldsam 

Effektiv 

Spännande 

Komisk 

Avancerad 

Pinsam 

Amatörmässig 

Fantasifull 

Imponerande 

Dålig 

Annorlunda 

Häftig 

Innovativ 

Övrigt:  
 
Vilken målgrupp tror du att boken riktar sig till? *  
Flera val är möjliga.  

Barn (9-12 år) 

Tonåringar (13-15 år) 

Unga vuxna (16+ år) 

Vuxna 
 
Vad tyckte du var bra i trailern? *  
Flera val är möjliga.  

Den grafiska utformningen. 

Musiken. 

 3 Bilaga 
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Berättartexten. 

Att man får se bokomslaget. 

Stämningen. 

Intrigen. 

Övrigt:  
 
Vad tyckte du var mindre bra?  
 
 
 
 
 
 
Tycker du att berättartexten var lätt att läsa? *  

Ja. 

Nej. 
 
Var det något speciellt du kom att tänka på medan du såg trailern?  
 
 
 
 
 
 
Efter att ha sett trailern, skulle du kunna tänka dig att läsa boken? *  

Ja, absolut! 

Kanske. 

Nej, inte alls. 
 
Svarade du nej eller kanske på den föregående frågan? Var det på grund av något 
av följande alternativ?  
Om du svarade ja på förra frågan behöver du inte svara på den här frågan.  

Jag tillhör inte målgruppen. 

Jag fann inte trailern tillräckligt intressant. 

Jag tycker inte det var min typ av bok. 

Alla tre ovanstående alternativ. 
 
Tror du att du skulle komma ihåg boken om du såg den igen någon annanstans? *  

Ja. 

Nej. 

 4 Bilaga 
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Kanske. 
 
Utrymme för övriga tankar 
 
 
 
 
 
  

Trailer nr 2 
Frågor angående trailer nr 2 

 
*Obligatorisk 
 
Betygsätt trailern *  

 1 2 3 4 5  

Mycket dålig     Mycket bra

 
Vilka ord tycker du passar in på boktrailern? *  
Flera val är möjliga.  

Rolig 

Ful 

Glad 

Välgjord 

Snygg 

Professionell 

Medioker 

Intressant 

Tråkig 

Sorgsen 

Stämningsfull 

Lockande 

Enkel 

Våldsam 

Effektiv 

Spännande 

Komisk 

 5 Bilaga 
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Avancerad 

Pinsam 

Amatörmässig 

Fantasifull 

Imponerande 

Dålig 

Annorlunda 

Häftig 

Innovativ 

Övrigt:  
 
Vilken målgrupp tror du att boken riktar sig till? *  
Flera alternativ är möjliga.  

Barn (9-12 år) 

Tonåringar (13-15 år) 

Unga vuxna (16+ år) 

Vuxna 
 
Vad tyckte du var bra i trailern? *  
Flera val är möjliga.  

Skådespelarnas rollprestationer. 

Att den är utformad som en filmtrailer. 

Att karaktären berättade. 

Att man fick se karaktären. 

Stämningen. 

Detaljerna. 

Ljudeffekterna. 

Musiken. 

Att man får se bokomslaget. 

Övrigt:  
 
Vad tycker du var mindre bra?  
 
 
 
 

 6 Bilaga 
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Vad tycker du om en berättarröst istället för en berättartext? *  

Bättre. 

Sämre. 

Spelar ingen roll. 

Övrigt:  
 
Upplever du det som att trailern förstör din möjlighet att skapa din egen bild av 
hur karaktärerna ser ut? *  
Tänk rent allmänt och bortse från att du troligen redan vet hur Abraham Lincoln såg ut.  

Ja. 

Nej. 

Till viss del. 

Övrigt:  
 
Tycker du att trailern är för lik en filmtrailer och därmed vilseledande? *  

Ja. 

Nej. 

Till viss del. 

Övrigt:  
 
Var det något speciellt du kom att tänka på medan du såg trailern?  
 
 
 
 
 
 
Efter att ha sett trailern, skulle du kunna tänka dig att läsa boken? *  

Ja, absolut! 

Kanske. 

Nej, inte alls. 
 
Svarade du nej eller kanske på den föregående frågan? Var det på grund av något 
av följande alternativ?  
Om du svarade ja på förra frågan behöver du inte svara på den här frågan.  

Jag tillhör inte målgruppen. 

Jag fann inte trailern tillräckligt intressant. 

 7 Bilaga 
 



 Boktrailern: Varför marknadsföra text med ljud och bild? 
 
 

Jag tycker inte det var min typ av bok. 

Alla tre ovanstående alternativ. 
 
Tror du att du skulle komma ihåg boken om du såg den igen någon annanstans? *  

Ja. 

Nej. 

Kanske. 
 
Utrymme för övriga tankar  
 
 
 
 
 

 

Trailer nr 3 
Frågor angående trailer nr 3 

 
*Obligatorisk 
 
Betygsätt trailern *  

 1 2 3 4 5  

Mycket dålig     Mycket bra

 
Vilka ord tycker du passar in på boktrailern? *  
Flera val är möjliga.  

Rolig 

Ful 

Glad 

Välgjord 

Snygg 

Professionell 

Medioker 

Intressant 

Tråkig 

Sorgsen 

Stämningsfull 
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Lockande 

Enkel 

Våldsam 

Effektiv 

Spännande 

Komisk 

Avancerad 

Pinsam 

Amatörmässig 

Fantasifull 

Imponerande 

Dålig 

Annorlunda 

Häftig 

Innovativ 

Övrigt:  
 
Vilken målgrupp tror du att boken riktar sig till? *  
Flera alternativ är möjliga.  

Barn (9-12 år) 

Tonåringar (13-15 år) 

Unga vuxna (16+ år) 

Vuxna 
 

Vad tyckte du var bra i trailern? *  
Flera val är möjliga.  

Illustrationerna. 

Att karaktärerna var tecknade. 

Stämningen. 

Detaljerna. 

Musiken. 

Att man får se karaktärerna. 

Inga skådespelare. 

Intrigen. 
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Ljudeffekterna. 

Att man får se bokomslaget. 

Att den är animerad. 

Berättarrösten. 

Övrigt:  
 
Vad tycker du var mindre bra?  
 
 
 
 
 
 
Vad tycker du om illustrationer av karaktärerna istället för skådespelare? *  
Med tanke på om du vill skapa dig din egen bild av karaktärerna när du läser eller inte.  

Mycket bättre! 

Bra. 

Spelar ingen roll. 

Sämre. 

Båda varianterna är lika dåliga. 

Övrigt:  
 
Var det något speciellt du kom att tänka på medan du såg trailern?  
 
 
 
 
 
 
Efter att ha sett trailern, skulle du kunna tänka dig att läsa boken? *  

Ja, absolut! 

Kanske. 

Nej, inte alls. 
 
Svarade du nej eller kanske på den föregående frågan? Var det på grund av något 
av följande alternativ?  
Om du svarade ja på förra frågan behöver du inte svara på den här frågan.  

Jag tillhör inte målgruppen. 

Jag fann inte trailern tillräckligt intressant. 

Jag tycker inte det var min typ av bok. 
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Alla tre ovanstående alternativ. 
 
Tror du att du skulle komma ihåg boken om du såg den igen någon annanstans? *  

Ja. 

Nej. 

Kanske. 
 
Utrymme för övriga tankar  
 
 
 
 
 
 
 

Trailer nr 4 
Frågor angående trailer nr 4 

 
*Obligatorisk 
 
Betygsätt trailern *  

 1 2 3 4 5  

Mycket dålig     Mycket bra

 
Vilka ord tycker du passar in på boktrailern? *  
Flera val är möjliga.  

Rolig 

Ful 

Glad 

Välgjord 

Snygg 

Professionell 

Medioker 

Intressant 

Tråkig 

Sorgsen 

Stämningsfull 

Lockande 
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Enkel 

Våldsam 

Effektiv 

Spännande 

Komisk 

Avancerad 

Pinsam 

Amatörmässig 

Fantasifull 

Imponerande 

Dålig 

Annorlunda 

Häftig 

Innovativ 

Övrigt:  
 
Vilken målgrupp tror du att boken riktar sig till? *  
Flera alternativ är möjliga.  

Barn (9-12 år) 

Tonåringar (13-15 år) 

Unga vuxna (16+ år) 

Vuxna 
 
Vad tyckte du var bra i trailern? *  
Flera val är möjliga.  

Berättartexten. 

Att man fick se karaktärerna. 

Ljudeffekterna. 

Fotografierna. 

Bildspel istället för en filmsekvens. 

Intrigen. 

Musiken. 

Att man får se bokomslaget. 

Övrigt:  
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Vad tycker du var mindre bra?  
 
 
 
 
 
 
Vilket föredrar du att se i en boktrailer? *  
Flera val är möjliga.  

Bildspel. 

Filmsekvens. 

Tecknade animationer. 

Spelar ingen roll. 

Övrigt:  
 
Var det något speciellt du kom att tänka på medan du såg trailern?  
 
 
 
 
 
 
Efter att ha sett trailern, skulle du kunna tänka dig att läsa boken? *  

Ja, absolut! 

Kanske. 

Nej, inte alls. 
 
Svarade du nej eller kanske på den föregående frågan? Var det på grund av något 
av följande alternativ?  
Om du svarade ja på förra frågan behöver du inte svara på den här frågan.  

Jag tillhör inte målgruppen. 

Jag fann inte trailern tillräckligt intressant. 

Jag tycker inte det var min typ av bok. 

Alla tre ovanstående alternativ. 
 
Tror du att du skulle komma ihåg boken om du såg den igen någon annanstans? *  

Ja. 

Nej. 

Kanske. 
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Utrymme för övriga tankar  
 
 
 
 
 

 

Vad kommer du ihåg? 

 
Titta på bokomslagen här ovanför 

 
*Obligatorisk 
 
Vilka böcker har du sett trailers för i undersökningen? *  
Flera val är möjliga.  

A. 

B. 
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C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

I. 

J. 

K. 

L. 

M. 

N. 

O. 
 
När du tänker tillbaka, vilken trailer kommer du ihåg bäst? *  
 
 
 
 
 
 
Varför tror du att du kommer ihåg just den trailern bäst? *  
Var det musiken, berättarrösten, färgerna, intrigen, tempot, eller något annat?  
 
 
 
 
 
 
Vad tycker du fungerade bäst i de boktrailers du sett? *  
Flera val är möjliga.  

Skådespelare. 

Illustrationer. 

Berättarröst. 

Berättartext. 

Karaktären berättar själv. 

Fotografier. 

Bildspel. 
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Animationer. 

Filmsekvenser. 

Musik. 

Ljudeffekter. 

Att man får se bokomslaget. 

Övrigt:  
 
På vilket sätt tycker du att just det fungerade bäst?  
 
 
 
 
 
 
Vad tycker du fungerade sämst? *  
Flera val är möjliga.  

Skådespelare. 

Illustrationer. 

Berättarröst. 

Berättartext. 

Karaktären berättar själv. 

Fotografier. 

Bildspel. 

Animationer. 

Filmsekvenser. 

Musik. 

Ljudeffekter. 

Att man får se bokomslaget. 

Övrigt:  
 
På vilket sätt tycker du att just det fungerade sämst?  
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Tycker du att boktrailern fyller någon funktion? *  
Tillför den någonting jämfört med om du haft bokens baksidestext att utgå ifrån eller är 
den bara onödig?  
 
 
 
 
 
Kan du tänka dig att titta på boktrailers nästa gång du letar efter tips på ny 
litteratur att läsa? *  

Absolut! 

Ibland. 

Kanske. 

Inte så troligt. 

Definitivt inte! 

Övrigt:  
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B Deltagardemografi  
 

Könsfördelning 

Kvinnor: 20 

Män: 13 

Åldersgrupper 

16-20 år: 8 

21-25 år: 15 

26-34 år: 4 

35-44 år: 4 

45-54 år: 1 

55-64 år: 1 

Läsvanor 

1-10 böcker per år: 9 

1-10 böcker i halvåret: 5 

1-5 böcker i månaden: 10 

6-10 böcker i månaden: 3 

11-20 böcker i månaden: 3 

20-30+ böcker i månaden: 3 

Köper oftast böcker  

På nätet: 16 

I bokhandeln: 15 

Via en bokklubb: 1 

I annan fysisk affär (macken, ICA, Konsum, m.fl.): 1 

Letar ny litteratur först och främst genom att 

Söka på Internet: 22 

Gå till bokhandeln och titta/fråga personalen: 6 

Gå till biblioteket och tittar/frågar personalen: 2 

Fråga en vän/släkting/annan person: 3 

 

 18 Bilaga 
 



 Boktrailern: Varför marknadsföra text med ljud och bild? 
 
 

Har någon gång köpt en bok bara därför att omslaget såg snyggt ut 

Ja, ofta: 1 

Ja, då och då: 7 

Ja, någon enstaka gång: 16 

Nej, men har tänkt tanken: 5 

Nej, aldrig: 4 

Köper fler böcker än man hinner läsa 

Ja: 29 

Nej: 4 

Har stött på begreppet ”boktrailer” tidigare: 

Ja: 18 

Nej: 15 
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C Kvantitativa data från enkätundersökningen 
 

Trailer nr 1 

 

Genomsnittligt betyg 

3,2 av 5 möjliga poäng 

Ord som ansågs passande 

Flera möjliga alternativ 

Välgjord: 13 

Snygg: 14 

Professionell: 6 

Medioker: 5 

Intressant: 6 

Tråkig: 5 

Sorgsen: 3 

Stämningsfull: 23 

Lockande: 8 

Enkel: 10 

Effektiv: 1 

Spännande: 5 

Avancerad: 1 

Amatörmässig: 3 

Fantasifull: 3 

Dålig: 1 

Annorlunda: 5 

Häftig: 2 

Troliga målgrupper 

Flera möjliga alternativ 

Tonåringar: 18 

Unga vuxna: 19 
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Vuxna: 4 

Bra saker med boktrailern 

Flera möjliga alternativ 

Den grafiska utformningen: 19 

Musiken: 22 

Berättartexten: 7 

Att man får se bokomslaget: 14 

Stämningen: 15 

Berättartexten var lätt att läsa 

Ja: 20 

Nej: 13 

Kan tänka sig att läsa boken efter att ha sett trailern 

Ja, absolut: 6 

Kanske: 12 

Nej, inte alls: 15 

Svarade ”nej” eller ”kanske” eftersom… 

Flera möjliga alternativ 

De inte fann trailern tillräckligt intressant: 9 

De inte tyckte sig tillhöra bokens målgrupp: 10 

De inte tyckte det var deras typ av bok: 13 

Skulle komma ihåg boken om de såg den igen 

Ja: 21 

Nej: 5 

Kanske: 7 

 

Trailer nr 2 

 

Genomsnittligt betyg 

3,2 av 5 möjliga poäng 
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Ord som ansågs passande 

Flera möjliga alternativ 

Rolig: 11 

Ful: 2 

Välgjord: 16 

Snygg: 7 

Professionell: 15 

Medioker: 5 

Intressant: 10 

Tråkig: 1 

Stämningsfull: 3 

Lockande: 8 

Enkel: 1 

Våldsam: 24 

Effektiv: 4 

Spännande: 13 

Komisk: 8 

Avancerad: 4 

Pinsam: 3 

Amatörmässig: 4 

Fantasifull: 7 

Imponerande: 2 

Dålig: 4 

Annorlunda: 5 

Häftig: 17 

Innovativ: 3 

Troliga målgrupper 

Flera möjliga alternativ 

Tonåringar: 5 

Unga vuxna: 25 
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Vuxna: 20 

Bra saker med boktrailern 

Flera möjliga alternativ 

Skådespelarnas rollprestationer: 6 

Att den är utformad som en filmtrailer: 18 

Att karaktären berättade: 22 

Att man fick se karaktären: 10 

Stämningen: 14 

Detaljerna: 8 

Ljudeffekterna: 7 

Musiken: 11 

Att man får se bokomslaget: 17 

Berättarröst istället för berättartext 

Bättre: 19 

Sämre: 2 

Spelar ingen roll: 9 

Övrigt: 3 

Upplevde det som att skådespelare förstör möjligheten att skapa sig en egen bild 
av hur karaktärerna ser ut 

Ja: 5 

Nej: 12 

Till viss del: 16 

Tycker att trailern är för lik en filmtrailer 

Ja: 8 

Nej: 18 

Till viss del: 7 

Kan tänka sig att läsa boken efter att ha sett trailern 

Ja, absolut: 7 

Kanske: 15 

Nej, inte alls: 11 
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Svarade ”nej” eller ”kanske” eftersom… 

Flera möjliga alternativ 

De inte fann trailern tillräckligt intressant: 10 

De inte tyckte sig tillhöra bokens målgrupp: 4 

De inte tyckte det var deras typ av bok: 12 

Skulle komma ihåg boken om de såg den igen 

Ja: 29 

Kanske: 4 

 

Trailer nr 3 

 

Genomsnittligt betyg 

3,5 av 5 möjliga poäng 

Ord som ansågs passande 

Flera möjliga alternativ 

Rolig: 3 

Ful: 3 

Glad: 1 

Välgjord: 19 

Snygg: 15 

Professionell: 8 

Medioker: 3 

Intressant: 16 

Tråkig: 5 

Stämningsfull: 5 

Lockande: 11 

Enkel: 3 

Effektiv: 5 

Spännande: 7 

Komisk: 2 
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Avancerad: 13 

Pinsam: 1 

Amatörmässig: 1 

Fantasifull: 12 

Imponerande: 5 

Dålig: 2 

Annorlunda: 12 

Häftig: 8 

Innovativ: 3 

Troliga målgrupper 

Flera möjliga alternativ 

Barn: 7 

Tonåringar: 21 

Unga vuxna: 17 

Vuxna: 8 

Bra saker med boktrailern 

Flera möjliga alternativ 

Illustrationerna: 27 

Att karaktärerna var tecknade: 13 

Stämningen: 13 

Detaljerna: 16 

Musiken: 10 

Att man får se karaktärerna: 3 

Inga skådespelare: 8 

Intrigen: 8 

Ljudeffekterna: 8 

Att man får se bokomslaget: 20 

Att den är animerad: 10 

Berättarrösten: 16 

Illustrationer istället för skådespelare 
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Mycket bättre: 7 

Bra: 12 

Spelar ingen roll: 12 

Kan tänka sig att läsa boken efter att ha sett trailern 

Ja, absolut: 11  

Kanske: 14 

Nej, inte alls: 8 

Svarade ”nej” eller ”kanske” eftersom… 

Flera möjliga alternativ 

De inte fann trailern tillräckligt intressant: 5 

De inte tyckte sig tillhöra bokens målgrupp: 7 

De inte tyckte det var deras typ av bok: 11 

 

Skulle komma ihåg boken om de såg den igen 

Ja: 17 

Nej: 3 

Kanske: 12 

 

Trailer nr 4 

 

Genomsnittligt betyg 

2,3 av 5 möjliga poäng 

Ord som ansågs passande 

Flera möjliga alternativ 

Ful: 11 

Välgjord: 4 

Snygg: 5 

Professionell: 1 

Medioker: 10 

Intressant: 8 
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Tråkig: 13 

Sorgsen: 5 

Stämningsfull: 7 

Lockande: 3 

Enkel: 15 

Komisk: 1 

Pinsam: 2 

Amatörmässig: 20 

Dålig: 7 

Troliga målgrupper 

Flera möjliga alternativ 

Barn: 1 

Tonåringar: 25 

Unga vuxna: 12 

Bra saker med boktrailern 

Flera möjliga alternativ 

Berättartexten: 12 

Att man fick se karaktärerna: 1 

Ljudeffekterna: 3 

Fotografierna: 11 

Bildspel istället för en filmsekvens: 3 

Intrigen: 1 

Musiken: 9 

Att man får se bokomslaget: 15 

Föredrar att se i en boktrailer 

Flera möjliga alternativ 

Bildspel: 4 

Filmsekvens: 15 

Tecknade animationer: 14 

Spelar ingen roll: 13 
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Kan tänka sig att läsa boken efter att ha sett trailern 

Ja, absolut: 3 

Kanske: 8 

Nej, inte alls: 22 

Svarade ”nej” eller ”kanske” eftersom… 

Flera möjliga alternativ 

De inte fann trailern tillräckligt intressant: 20 

De inte tyckte sig tillhöra bokens målgrupp: 11 

De inte tyckte det var deras typ av bok: 19 

Skulle komma ihåg boken om de såg den igen 

Ja: 10 

Nej: 13 

Kanske: 10 

 

Vad kom deltagarna ihåg? 

 

Hade sett trailers för följande boktitlar 

Flera möjliga alternativ 

C: 32 

F: 33 

G: 1 

I: 32 

J: 2 

M: 30 
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Kom ihåg följande titel/titlar bäst 

Flera möjliga alternativ 

Shiver: 11 

Abraham Lincoln: Vampire Hunter: 19 

Leviathan: 10 

Evermore: 2 

Tyckte att följande saker fungerade bäst 

Flera möjliga alternativ 

Skådespelare: 6 

Illustrationer: 16 

Berättarröst: 26 

Berättartext: 16 

Karaktären berättar själv: 7 

Fotografier: 2 

Bildspel: 4 

Animationer: 15 

Filmsekvenser: 16 

Musik: 30 

Ljudeffekter: 12 

Att man får se bokomslaget: 25 

Tyckte att följande saker fungerade sämst 

Flera möjliga alternativ 

Skådespelare: 10 

Illustrationer: 2 

Berättarröst: 1 

Berättartext: 7 

Karaktären berättar själv: 5 

Fotografier: 13 

Bildspel: 20 

Animationer: 2 
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Filmsekvenser: 6 

Musik: 0 

Ljudeffekter: 2 

Att man får se bokomslaget: 0 

Kan tänka sig att titta på boktrailers igen 

Absolut: 18 

Ibland: 5 

Kanske: 3 

Inte så troligt: 6 

Definitivt inte: 0 

Övrigt: 1 
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