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1. Inledning

När jag tålmodigt väntade på att Black Swan (Darren Aronofsky, 2010) skulle ha svensk premiär 

och jag äntligen skulle få se denna efterlängtade film, så gjorde jag mitt yttersta för att veta så lite  

som möjligt om filmen innan jag såg den. Jag ville vara helt ofärgad och öppen inför filmen, redo 

att se den opåverkad av klipp, förhandssnack och spoilers. Det var lättare sagt än gjort. Filmens 

trailer visades överallt. I mobilen, på tv, och på olika hemsidor som YouTube, där den började visas 

automatiskt då man klickade in sig på sidan. Och naturligtvis visades trailern på biografer; innan 

nästan samtliga filmer som gick på bio då, varför jag blev tvungen att anlända sent till biografen för  

att försäkra mig om att slippa se trailern. 

Trailrar har sedan 1920-talet varit en stor och viktig del av marknadsföringen av filmer1, och med 

internet och mobiler och iPods har trailrar fått ännu större marknad och genomslagskraft. Åsikterna 

om dem går isär; de är lika mycket efterlängtade och emotsedda som de är kritiserade för att avslöja 

för mycket av filmerna de gör reklam för. Men vare sig man gillar dem eller inte så går det inte att  

undgå dem.

Dessa korta filmtexter har flera viktiga uppgifter. De ska marknadsföra filmer, få dem att se bra och 

lockande ut, lyfta fram filmstjärnor eller andra tilldragande aspekter av filmerna. 2 De flesta av oss 

tänker oss nog en typisk trailer som ett kollage av klipp från en film, och med fokus på stjärnorna 

som är med i den, för att garantera filmens kvalitativa aspekter. Men genom filmhistorien har det  

inte bara varit skådespelare som varit filmernas stjärnor och tilldragelse. 

Som Keith M. Johnston konstaterar, så försökte Hollywood under 50-talet locka tillbaka den 

avtagande publiken till biograferna genom en rad nya teknologiska framsteg inom filmen.3 Ett av 

dessa var den tredje dimensionen – 3D. Med speciella glasögon och visningsanordningar kunde 

publiken uppleva hur bioduken fick ett djupperspektiv och hur saker och ting uppfattades som att de 

kom ut från duken och mot publiken. Under några år red Hollywood på en framgångsvåg av 3D-

filmer innan intresset för dem svalnade. Den nya teknologin förde med sig att trailrarna till dessa 

filmer lyfte fram en ny stjärna, som inte var mänsklig. Trailrarna marknadsförde nu istället 3D som 

1 Keith M. Johnston, Coming Soon: Film Trailers and the Selling of Hollywood Technology (Jefferson, N.C.: 
McFarland & Company, 2009), 3

2 Lisa Kernan, Coming Attractions [Elektronisk resurs]: Reading American Movie Trailers, 1st ed., (Austin: 
University of Texas Press, 2004), 1

3 Ibid., 28
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det mest lockande med filmerna och med det, som Johnston konstaterar, följde en rad nya 

konventioner och grepp i trailerskapande. 

3D-filmer har gjorts då och då alltsedan 1950-talet, men med Avatar (James Cameron, 2009) tycks 

teknologin ha fått ny fart och genomslagskraft med flera 3D-titlar som följt i Avatars kölvatten. Det 

här arbetet ska ta avstamp i Johnstons resonemang kring 1950-talets trailrar för 3D-filmer och se 

hur några trailrar till moderna 3D-filmer marknadsför den nygamla teknologin. Genom en analys av 

några trailertitlar och en jämförelse med Johnstons resultat, ska jag undersöka hur dagens 

trailerkonventioner och grepp ser ut, vad som har hänt sedan 1950-talet och om det råder skillnader 

och likheter i trailerutformning. 

1.1 Bakgrund

Lisa Kernan menar att de första försöken att marknadsföra filmer med trailrar gjordes så tidigt som 

1912 och att från och med 1919 så började ett bolag – National Screen Service (NSS) – att klippa 

ihop stillbilder från filmer och sålde dem för att visas efter aktuell långfilm, därav termen ”trailer”  

(från engelskan, för släpvagn, alltså något som ”släpas” efter något annat4). Kernan konstaterar att 

filmbolagen snabbt insåg trailrarnas potential och började förse NSS med filmmaterial. De tidiga 

trailrarna var ihopklippta scener som påminde om samtidens aktualitetsfilmer, men snart 

utvecklades mer sofistikerade metoder och redan vid början av 30-talet antog trailrarna den form 

som skulle hålla i sig genom hela den klassiska studiosystemsperioden.5 

Även Keith M. Johnston redogör för trailerns historia med utgångspunkt från 1912 och menar att de 

vid 20- och 30-talen hade blivit filmbolagens huvudsakliga marknadsföringsgrepp.6 Johnston 

antyder dock att trailrarnas förekomst till stor del beror på den teknologiska utvecklingen, hellre än 

medvetna strategier från filmbolagen. Trailrarnas utveckling i utformning gjordes tack vare 

teknologiska lösningar för att klippa ihop montage av scener, göra grafiska texter och göra 

avancerade övergångar från ett klipp till ett annat.7

Kernan menar att det tidigt i trailerns historia lades grunder för trailrarnas syfte och utforming. 

4 http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista, hämtat 
20120103

5 Kernan, 25
6 Johnston, Coming Soon: Film Trailers and the Selling of Hollywood Technology, 3
7 Ibid., 17-18
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Trailrarna skulle lyfta fram delar av handlingen och varva detta med exotiska bilder från filmen,  

samtidigt som dåtidens stjärnsystem underströks genom att markera vilka stjärnor som var med i 

filmen. Detta delades upp och markerades ytterligare med hyperboliska texter och grafiska och 

visuella övergångar och bryggor mellan flera av klippen.8

Även om trailrarnas utformning gradvis förändrades och utvecklades i och med att studiosystemet 

försvann, och sedan via förekomsten av blockbusterfilmer under 70-talet, menar Kernan att poängen 

med alla trailrar är att ”draw as large an audience as possible to see the film”9. Detta understyrks av 

Sarah Street då hon citerar trailerskaparen Esther Harris (som arbetade för NSS) som sa ”The 

purpose of a trailer is to make a bad picture look good and a good one better.”10

Aktuellt för detta arbete är trailrar för 3D-filmer. 3D-teknologin introducerades under 1950-talet.  

Johnston menar att 3D-teknologin kom som ett resultat, en reaktion, på den avtagande publiken. 

Människor flyttade från städerna, fick andra fritidsintressen, och stannade framför sina tv-apparater, 

hellre än att gå på bio. 3D-teknologin var ett av flera olika försök att locka tillbaka publiken. 11 Det 

var ett sätt att erbjuda publiken något de inte kunde få någon annanstans än på biograferna.

1.2 Problemformulering

Mitt arbete ska handla om filmtrailrar, och mer specifikt filmtrailrar som marknadsför 3D-filmer,  

eller filmer som till stor del innehåller 3D-teknik. 

Området filmtrailrar är till stor del outforskat i närmare detalj. Det finns studier och forskning kring 

ämnet, men ofta refereras det till filmtrailrar bara som hastigast och övergripande som en del av 

marknadsföringsmaskinen. Därför kan det av den anledningen finnas ett syfte att forska kring någon 

aspekt av filmtrailrar, eftersom det mest troligen finns en hel del att upptäcka. Vidare tror jag att ett  

arbete om just filmtrailrar rörande 3D-filmer kan vara extra intressant, eftersom det är ett än mindre 

outforskat ämne.

Min utgångspunkt kommer att vara Keith M. Johnstons tidigare studie12 kring filmtrailrar som 

8 Kernan, 26
9 Ibid.
10 Sarah Street, ”'Another Medium Entirely': Esther Harris, National Screen Service and Film Trailers in Britain 1940-

1960”. Historical Journal of Film, Radio & Television, (2009), 440
11 Johnston, Coming Soon: Film Trailers and the Selling of Hollywood Technology, 28
12 Keith M. Johnston, ”'Three Times as Thrilling': The Lost History of 3-D Trailer Production, 1953-1954”, i Journal 
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marknadsförde 3D-filmer under 1950-talet. Han begränsade sin studie till åren 1953-1954 och 

tittade på några trailrar för att se hur dessa förhöll sig till den då nya tekniken och om det gick att  

hitta konventioner och stilistiska grepp i dessa trailrar. Utifrån hans studier ska jag jämföra några 

trailrar från den nuvarande samtida ”boomen” av 3D-filmer. Jag kommer att gå in mer i detalj om 

urvalet under ”Material”. 

1.3 Syfte och frågeställningar

Med denna uppsats vill jag lyfta fram ett högst begränsat utforskat område inom filmvetenskapen, 

trailrar för 3D-filmer. Arbetet kommer att utreda likheter och skillnader i konventioner och grepp 

mellan trailrar för 3D-filmer under 50-talet och moderna trailrar. Problemet kommer att utredas  

genom följande frågeställningar:

Hur marknadsför moderna, samtida trailrar 3D-teknologin? Finns det gemensamma konventioner 

och stilistiska grepp som är genomgående för dessa trailrar? Utifrån de resultat jag får ska jag sedan 

jämföra med Johnstons slutsatser om 3D-trailrarna från 1950-talet. Vad finns det för likheter 

respektive skillnader i konventioner och grepp? Vad har förändrats i marknadsföringen av 3D-

tekniken sedan 1950-talet?

1.4 Definition

Lisa Kernan definierar en trailer som ”a brief film text that usually displays images from a specific 

feature film while asserting its excellence, and that is created for the purpose of projecting in 

theatres to promote a film's theatrical release.”13

Jag tycker att det är en enkel och väl formulerad definition. Dock vill jag utöka den till att även 

inkludera visning och skapande av trailrar i andra medier. Johnston resonerar i artikeln ”The 

Coolest Way to Watch Movie Trailers in the World” om trailrar i den digitala åldern, och att 

Kernans definition är för begränsad eftersom den bara ser till trailrars existens inom ramen för 

biografvisning. Han menar att trailrar passerade biografernas gränser redan på 50-talet när de 

började visas på tv för att marknadsföra filmer. Och efter det kunde trailrar ses via VHS, Laserdisc 

och DVD, och de senaste åren har en marknad för trailrar brett ut sig på internet, i spelkonsoller, 

of Popular Film & Television, vol. 36, nr. 3 (2008), 150-160
13 Kernan, 1
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mobiler och iPods.14

Jag ställer mig bakom och använder mig av Johnstons mer omfattande definition. 

1.5 Metod 

Jag kommer att analysera åtta filmtrailrar (mer om dessa under ”Material/Urval”) som marknadsför 

filmer som innehåller 3D-teknologi. Jag kommer att titta på hur trailrarna är konstruerade och 

uppbyggda för att försöka hitta konventioner och gemensamma nämnare. Det jag söker efter är hur 

dessa trailrar marknadsför 3D-teknologin, hur de får publiken medveten om och intresserad av 

filmerna just utifrån 3D-perspektivet. Fokus ligger på hur de är konstruerade i urval av klipp som 

visas och hur de förmedlar 3D-formatet. 

De resultat jag hittar kommer jag sedan att jämföra med Johnstons slutsatser om trailrar till 3D-

filmer från 50-talet. Jag kommer att jämföra och försöka hitta likheter och skillnader i  

trailerkonventioner för att försöka peka ut vad som har hänt genom åren. Mina förväntningar är att 

jag kommer att hitta en del likheter i publiktilltal, hur trailrarna framhäver de teknologiska  

aspekterna av filmerna, och en del skillnader som tyder på att trailerkonventioner har förändrats 

sedan 50-talet. 

1.6 Material/Urval

Jag ska analysera åtta trailrar i denna studie. Jag kommer inte att ta hänsyn till de färdiga, kompletta  

filmerna, utan endast fokusera på trailrarna, precis som Johnston gör i sin studie av trailrar från 

1950-talet. Eftersom trailrar till skillnad från filmer är relativt korta texter på ungefär två-två och en  

halv minuter, så bedömer jag det som genomförbart att analysera åtta texter. 

Trailrarna jag kommer att analysera är de till filmerna Avatar (James Cameron, 2009), The Final  

Destination (David R. Ellis, 2009), Tron: Legacy (Joseph Kosinski, 2010), Pirates of the  

Caribbean: On Stranger Tides (Rob Marshall, 2011), The Three Musketeers (Paul W.S. Anderson, 

2011), The Adventures of Tintin (Steven Spielberg, 2011), Men In Black 3 (Barry Sonnenfeld, 2012), 

14 Keith M. Johnston, ”'The Coolest Way to Watch Movie Trailers in the World': Trailers in the Digital Age”, i 
Convergence [Elektronisk resurs]: The International Journal of Research into New Media Technologies, vol. 14 (2008), 
145-146
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samt The Smurfs (Raja Gosnell, 2011).

Mitt urval av trailrar bygger på flera faktorer. Först måste man förstå att 3D-filmer har gjorts då och 

då ända sedan 1950-talet, även om populariteten inte alltid har varit stor. Efter den korta men 

intensiva perioden av framgång för 3D-filmer under 1950-talet har 3D-tekniken, som bland andra 

Johnston konstaterar, varit mindre framgångsrik och setts som en ”passing fad”15. Det gjordes 

enstaka filmer med denna teknik under 70-, 80-, 90-talen samt tidigt 00-tal, men jag menar att i och 

med Avatar så fick 3D-tekniken ny och genomslagbar kraft och popularitet vilket medförde att 

filmindustrin storsatsat på tekniken ännu en gång, i likhet med vad som hände under 1950-talet. 

Därför har jag valt filmtrailrar som just Avatar och några år framåt, för att göra en liknande 

avgränsning i period som Johnston gjorde. 

Jag har också valt bort trailrar till filmer som först gjordes i 2D och sedan konverterades till 3D för 

att rida på framgångsvågen av 3D-teknik (till exempel Clash of the Titans (Louis Leterrier, 2010)). 

Under aktuell tidsperiod har det också gjorts en del animerade filmer och diverse konsertfilmer som 

utnyttjat 3D-teknologin. Dessa har jag valt bort för att efterlikna Johnstons urval av filmer så 

mycket som möjligt. The Adventures of Tintin är ett svårdefinierat undantag då det i princip är en 

animerad film, men eftersom den bygger på teknik som fångat information från verkliga 

skådespelare och annat, så låter jag den vara med i mitt urval. The Smurfs är ett slags mellanting av 

animation och spelfilm. Trailern till den filmen är med på grund av dess högintressanta innehåll,  

som jag kommer att ta upp i analysen och i slutdiskussionen.  

De trailrar jag valt är till filmer som präglas av teknologi, specialeffekter och annat, där 3D-

teknologin i stor utsträckning framhålls. Filmerna tillhör action- och äventyrsgenren, med stor 

tonvikt på specialeffekter, häftiga spektakelscener och framhävd teknologi. Därför påminner de till  

stor del om de filmer från 50-talet som Johnston använde i sin analys, varför de passar som urval för 

min egen analys. 

1.7 Metodproblem

En komplikation med denna analys blir att peka ut konventioner och grepp som är specifika för just 

3D-teknologin. Jag tror att många kan vara överens om att trailrar för actionfilmer lyfter fram just 

15 Johnston, Coming Soon: Film Trailers and the Selling of Hollywood Technology, 49.
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action-, jakt- och spektakulära scener. Men eftersom det är i just dessa scener som 3D-teknologin 

kommer fram som mest, så finns det ett problem i att skilja mellan konventioner för trailrar till  

action- respektive 3D-filmer. Gränsen mellan dem är väldigt tunn. 

Arbetets tidsomfång och storlek påverkar också mängden trailrar som jag hinner analysera. Det är 

svårt att fastslå konventioner och stilistiska och gängse grepp i ett litet urval, varför man måste ha 

det i åtanke då man genomför en analys av denna typ. Jag tycker dock att det är en genomförbar 

analys, som använder sig av liknande urval och begränsningar som Johnston använde i sin analys. 

Ett initialt problem med att se trailrar för en analys av 3D-aspekten i dem, är att jag inte kan se dem 

i 3D. Detta, av olika anledningar. Trailrarna finns i 3D-format men är endast tillgängliga under 

begränsad tid då filmerna marknadsförs. Då flera av de filmer jag valt för denna analys redan har 

haft premiär kan jag därför inte se dem i 3D-format, utan måste nöja mig med att se de ”platta” 

varianterna, alltså i vanligt 2D-format. Av praktiska skäl väljer jag 2D-formaten trailrarna. Det är 

helt enkelt enklare och smidigare att se trailrar hemma framför datorn, där jag dessutom obehindrat  

kan gå tillbaka, pausa och hoppa över delar, än att betala för biobesök för att kunna se en trailer en 

gång i taget. Undantaget här är trailern till The Smurfs, som jag, återigen, kommer att redogöra för i 

detalj längre fram. 

Ett andra problem i mitt val av material dyker upp då jag ska börja se igenom trailrarna jag valt. Att  

se trailrarna via de officiella hemsidorna för respektive film säkerställer inte att det är de 

ursprungliga trailrarna. I flera fall har nya trailrar gjorts inför DVD- och Blu-ray-utgåvor. Därför har 

det varit lättast att få tag på de ursprungliga trailrarna via sidan YouTube. 

Om man söker på sökorden ”filmens titel” och ”trailer” får man upp en mängd träffar. Det kan röra 

sig om inofficiella trailrar, trailrar till tv-spel, omklippta trailrar av privatpersoner och fans, trailrar  

gjorda speciellt för tv (som ofta ser något annorlunda ut än de gjorda för biografer). Därför har jag 

så gott jag kunnat försökt hitta trailrar som lagts upp av filmbolagen själva. Detta går att utläsa 

genom att klicka på den angivna ”uppläggaren” och undersöka om det ser ut att vara den officiella 

”kanalen” för just det filmbolaget. Jag anser att jag gjort vad jag kunnat för att säkerställa att det är  

de ursprungliga, officiella trailrarna jag analyserat. 

Ett tredje problem i materialurvalet består av att det ofta görs flera något annorlunda trailrar till  

filmer. Här talar jag inte om de så kallade ”teaser trailrarna” (som dessutom i regel benämns som 
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just sådana), utan att trailrar ibland görs i flera olika versioner, som alla är något olika, med 

annorlunda klippning och annat innehåll. Min egen teori till detta kan vara att trailrarna vänder sig  

till olika målgrupper där innehållet i trailern ändrats en aning för att bättre tilltala de enskilda  

målgrupperna. Detta var något av ett problem i mitt urval, och jag funderade på hur jag skulle ställa  

mig till detta och hur mina val skulle påverka analyserna. I de fall då det fanns olika varianter av 

trailern, ansåg jag dock att skillnaderna mellan dem var små och ibland betydelselösa för min 

analys, varför jag valde den första (ofta benämnd som just ”#1”) bästa. Ett undantag är trailern till  

Tron: Legacy, där jag bedömde det som att trailer nummer två (”#2”) på ett tydligare sätt lyfte fram 

actionelementen och 3D-effekterna. 

Trailrarna kommer jag alltså att se via hemsidan YouTube. Detta gäller dock inte trailern till The 

Smurfs. Jag såg den trailern på bio innan visningen av en annan film, och har förgäves försökt att 

hitta densamma på internet. Min enklare analys av den trailern kommer alltså att bestå av det jag 

kan minnas från trailern. 
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2. Tidigare forskning

Filmtrailrar är ett till stora delar ännu outforskat fält. Det förstod jag tidigt under detta arbetes gång.  

Angående marknadsföring och kringliggande områden såsom ekonomi och hela produktionskedjan 

fram till färdiga filmer, finns det gott om forskning kring. Men just filmtrailrar har, märkligt nog 

kan jag tycka, lämnats till förmån för andra forskningsfält. Naturligtvis har det ändå genomförts en 

del studier i ämnet, och jag ska här ta upp några av de mest väsentliga. 

2.1 Keith M. Johnston

Keith M. Johnston har skrivit boken Coming Soon: Film Trailers and the Selling of Hollywood  

Technology. Den fokuserar på det undertiteln specificerar; filmtrailrar och hur dessa marknadsför 

teknologiska aspekter av filmen. I olika kapitel analyserar han trailrar för att utröna hur dessa 

förhöll sig till och sålde in widescreenformaten såsom CinemaScope och Cinerama, hur trailrarna 

lyfte fram fördelarna med biografen när televisionen började konkurrera om publiken, hur trailrar 

belyste framsteg inom specialeffekter och hur trailrar idag blivit mobila och kan ses av vem som 

helst när som helst via internet och mobiltelefoner. 

I kapitlet ”Something BIG Is Coming!” analyserar han trailrarna i förhållande till ovanstående 

widescreenformat, och längre fram tar han upp området 3D-teknik. Detta kapitel har författaren, vad 

jag kan förstå, omarbetat något och gjort till en egen artikel - ”'Three Times as Thrilling': The Lost  

History of 3-D Trailer Production, 1953-1954”. Artikeln består av i stort sett samma text som 

kapitlet i Johnstons bok, och av praktiska skäl (för artikelns läsvänlighet) har jag valt att använda 

mig av artikeln som utgångspunkt för denna studie. Därför refererar jag i fortsättningen till 

Johnstons artikel.  

Johnstons artikel handlar om trailrar för filmer som använde sig av 3D-teknologi mellan åren 1953 

och 1954. Med artikeln vill författaren visa på hur studior talade till publiken, lyfte fram 3D-

teknologin som filmernas stora stjärna och försökte höja filmens status under 1950-talet. 

Johnston slår fast att historien om 3D-filmerna är en ”förlorad”16 historia som oftast hastas igenom 

av filmhistoriker till förmån för historien om Widescreenteknologin som bredde ut sig under 1950-

16 Johnston, ”'Three Times as Thrilling': The Lost History of 3-D Trailer Production, 1953-1954”, 150
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talet. Istället för att analysera filmerna så analyserar Johnston trailrarna till dessa filmer för att ta  

reda på hur studiorna vände sig till publiken, försökte locka tillbaka publiken till biograferna och 

använde teknik som det primära istället för handling eller filmstjärnor. Författaren menar att det är  

just trailrarna som avslöjar hur filmkulturen såg ut under denna tid. Konkurrensen stod inte bara 

mellan film kontra tv, utan också mellan studio kontra studio, samt teknik kontra teknik. 

Forskaren slår fast att studien försvåras av det faktum att endast två trailrar finns tillgängliga i deras 

ursprungsformat i 3D, och att han tvingats använda sig av de ”platta” (alltså 2D) trailrarna i många 

fall. Han har också gått tillbaka till ursprungliga trailermanuskript, dokument och annat för att  

rekonstruera de försvunna 3D-trailrarna.  

Johnston säger att trailrarna visar på hur publiken gjordes medveten om den nya tekniken och att 

det var denna som var den stora stjärnan i filmerna. Författaren går sedan vidare med att analysera 

och föra en diskussion kring trailrar för tv under samma period. Här för han ett resonemang kring 

konkurrensen mellan film och tv och att dessa tv-trailrar underströk vikten av biograferna, eftersom 

tv-tekniken var begränsad och inte kunde visa det som filmerna kunde visa (brett format, 3D, färg). 

Diskussionen kring dels den kvinnliga kroppen och dels tv-problematiken är intressant, men inte 

aktuell för min egen studie, varför jag inte kommer att återkomma till detta närmare. 

Johnston avrundar artikeln med en sammanfattning och slår fast att 3D-trailrarna knappast var först 

med det, men att de sannerligen utvecklade konventionen att bygga en trailer kring spektakulära 

sekvenser och specialeffekter för att framhäva en stjärna som inte var en människa. Han konstaterar 

också att trailrarna ger en inblick i hur studior anpassade och formade trailrar efter hur man 

föreställde sig en publik. 

Johnston har verkligen avgränsat sina analyser till en specifik del av filmhistorien och till en väl 

avgränsad tidsperiod. Jag tycker att han drar logiska och vettiga slutsatser som verkar rimliga. 

Johnston bekräftar att trailrar är utformade enligt konventioner för att framhäva positiva och 

lockande aspekter av filmer för att dra till sig en publik. Samt att man genom trailrar kan utläsa  

mycket om vad som försiggick i filmhistorien samt studiors syn på publiken, genom att man talade 

direkt till publiken genom trailern. Under ”Teoretiska utgångspunkter” går jag in mer i detalj om 

vad Johnston drar för slutsatser om trailrarna. 

Att analysera trailrar utifrån en teknologisk aspekt tycker jag på ett bra och tydligt sätt visar hur 
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trailrarna förhåller sig till publiken. Det visar på att trailrar kan använda olika medel men ändå 

samma konventioner för att förmedla ett budskap. 

2.2 Lisa Kernan

Lisa Kernan har skrivit boken Coming Attractions: Reading American Movie Trailers. Med den vill 

hon undersöka och belysa filmtrailerns sätt att karakterisera filmer genom att göra antaganden om 

publikens önskemål för att kunna sälja filmen.

Kernan slår fast att omfattningen av forskning kring trailrar är begränsad och att det i tider då 

marknadsföring och visuell narration17 blir alltmer svårt att reda ut, så är det extra viktigt att 

genomföra en sådan undersökning. Boken handlar inte om marknadsföring i det stora hela utan 

fokuserar på just filmtrailrar. Kernan menar att syftet med boken är att utveckla och gå vidare med 

forskning om konvergensen mellan åskådar- och konsumenttilltal. 

Författaren menar att poängen med populära filmer är att genom narrationen och sättet som filmerna 

är konstruerade på skapa en relationen till publiken som just åskådare, som några som ska ta del av 

en berättelse och låta sig sugas in i den utan att vara medvetna om att de tittar på ett medium. Med 

trailrar är det precis motsatt relation. Trailrar talar direkt till publiken som konsumenter, för att  

uppmuntra, övertyga och sälja. Filmindustrin föreställer sig en publik genom sina trailrar och 

författaren vill ta reda på vem eller vilja industrin tror den tilltalar. 

Kernan går igenom hur trailrar förhåller sig till aspekter som genre, handling och filmstjärnor. 

Trailrar framhäver och markerar genretypiska grepp, förhåller sig till handlingen på ett sånt sätt att  

publiken ska lockas att se något de ännu inte sett, och använder sig av och utnyttjar de filmstjärnor 

som är med i filmen.

I Kernans bok, och även i andra studier av trailrar, anses trailrar vara ”paratexter”. Kernan refererar 

till Gérard Genette och säger att paratexter är något som knyter an till en text men som inte är  

väsentliga för texten i sig. Författaren vill dock gå längre och peka ut trailrar som paratexter och 

metatexter, då de är så pass fyllda av citat och formar om texters retorik för att vara övertygande. 

17 Ordet ”narrativ” kommer att användas framöver i detta arbete, och då med definitionen ”a chain of events linked by 
cause and effect and occurring in time and space” som finns att läsa i David Bordwell och Kristin Thompson, Film 
Art: An Introduction (New York: McGraw-Hill, 2010), 79.
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Kernan liknar trailrar vid Tom Gunnings utsagor om ”cinema of attractions”. I sin artikel ”The 

cinema of attractions: early film, its spectator and the avant-garde” skriver Gunning om den tidiga 

filmen, före 1906. I den vill han revidera den historia som skrivits om den tidiga filmen. Han menar 

att studier fokuserar på den tidiga filmen utifrån ett narrativt synsätt, som för att hitta tidiga exempel  

och bevis på narrativa grepp. Gunning menar att detta inte är helt fel, men att den tidiga filmen inte  

dominerades av narrativa grepp,  utan visar bilder (”views”) till en publik, och att dessa var 

fascinerande för sina illusoriska aspekter och exotism. 

Gunning menar att filmen innan 1906 hade en annan relation till publiken än de efterföljande 

narrativa filmerna, och han kallar detta koncept för ”the cinema of attractions”18. Konceptet är att de 

har något att visa, och att det är en form av exhibitionistisk film. Till skillnad från narrativ film,  

menar Gunning, som gör sitt yttersta för att ignorera åskådaren, så tilltalar attraktionsfilmerna 

publiken direkt, framför allt genom att människor i filmen ofta  tittar rakt in i kameran. Gunning 

menar att attraktionsfilmen tilltalar publiken direkt, och lockar till visuell nyfikenhet genom 

spännande spektakel. Fiktionsinslag i den tidiga filmen är begränsade till skämt, cirkusnummer och 

återskapande av häpnadsväckande händelser. Den tidiga filmen bryr sig inte om att utveckla en 

historia eller berätta om vilka karaktärerna är, utan riktar energin utåt till publiken, med 

chockeffekter och överraskningar.

Gunning avrundar med att förklara vad som hände med attraktionsfilmen efter 1906. Han menar att 

det förekom en period efter det då filmer omvandlades och blev allt mer narrativa. Gunning hävdar 

dock att attraktionsaspekterna lever kvar, till exempel i marknadsföringssammanhang, där man 

tilltalar publiken direkt. Sedan menar han också att filmer än idag drivs av attraktionsinnehåll  

blandat med narrativ. Han exemplifierar med effektfyllda underhållningsfilmer, även om han säger 

att ”effects are tamed attractions.”19 Jag personligen skulle vilja påstå att idén om ”the cinema of 

attractions” lever vidare i filmtrailrar. Något som uppenbarligen Kernan också anser. 

Kernan delar in film- och trailerhistorien i tre block. Därefter följer ett flertal case-studies av trailrar  

för att visa hur dessa formades för att locka en förmodad publik till respektive film. Det första 

blocket, The Classical Era, har underrubriken ”the mythic universal American” och där hävdar 

författaren att filmindustrin var så pass stark på denna tid att studiorna ännu inte hade behövt nischa 

18 Tom Gunning, ”The cinema of attractions: early film, its spectator and the avant-garde”, in The Film Studies Reader, 
eds. Joanne Hollows, Peter Hutchings and Mark Jancovich (London, Bloomsbury, 2010), 162
19 Gunning, 165
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trailrarna. Istället vände man sig till en bred publik med budskapet att det fanns något för alla, och 

dessa alla var en pluralistisk publik. Trailrar som Kernan analyserar är till filmer som till exempel 

Fury (Fritz Lang, 1936), A Day at the Races (Sam Wood, 1937), The Grapes of Wrath (John Ford, 

1940) och Rope (Alfred Hitchcock, 1948).

Det andra blocket, The Transitional Era, med underrubriken ”Chasing the elusive audience” tar 

plats från början av 50-talet och fram till 1975. Kernan menar att filmbranschen här börjar inse att  

publiken är indelad i flera olika grupper och att man började fråga sig hur publikgrupperna såg ut 

för att kunna nischa sig. Eran är tudelad mellan arvet från den klassiska perioden och övergången 

mot ett nytt Hollywood. Trailrar som analyseras är till filmer som All About Eve (Joseph L. 

Mankiewicz, 1950), The War of the Worlds (Byron Haskin,1953), The Great Escape (John Sturges, 

1963), The Graduate (Mike Nichols, 1967) och Chinatown (Roman Polanski, 1974). 

Det sista blocket The Contemporary Era, har underrubriken ”The Global Family Audience” och tar 

sitt avsprång från år 1975. Kernan menar här att blockbuster, high concept-filmerna som började 

komma i och med Jaws (Steven Spielberg, 1975) ledde till att alla filmtrailrar, inklusive till mindre 

independentfilmer, skulle formas så att de lockade en så stor publik som möjligt. Trailrar som 

analyseras här är till filmer som Rocky (John G. Avildsen, 1976), Caddyshack (Harold Ramis, 

1980), Return of the Jedi (Richard Marquand, 1983), Air Force One (Wolfgang Petersen, 1997) och 

Entrapment (Jon Amiel, 1999).

I slutet av sin bok summerar Kernan det som sagts tidigare. Hon konstaterar att trailrar har 

gemensamma nämnare genom hela historien trots alla skiftningar och ändringar som försiggått. Alla 

trailrar har gemensamma drag av att de tydligt adresserar publiken och försöker sälja något. Hon 

anser att hon, genom att retoriskt analysera trailrar, har bidragit med något till informationen om hur  

en antydd publik ser ut, och att hon också har bidragit till en insyn i hur den kommersiella 

kapitalismen har ändrats genom historien.   

Kernan ser på trailrar utifrån ett retoriskt perspektiv, konsten att övertyga. Och menar följaktligen 

att trailrar är övertygande filmiska texter. Hon säger själv att det retoriska synsättet placerar henne i  

en strukturalistisk och semiotisk tradition, men att hennes övergripande metodologi är ”ideological  

critique within a social-historical framework”.20 Det retoriska synsättet är centralt i Kernans arbete, 

då hon ser på trailrarna som direkta tilltal till en publik för att övertyga. Retoriken är dock inget  

20 Kernan, 5
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centralt begrepp i mitt eget arbete även om det kan finnas en poäng med att ha med det i  

diskussionen kring hur trailrar eventuellt har förändrats eller inte i utformningen och konventioner 

kring 3D-tekniken. 

Kernans bok är något av en tegelsten till forskning som ger en närmast komplett, historiskt sett, 

genomgång av trailrar. Hennes förhållningssätt till trailrar är att se på dem som reklamfilmer som 

säljer en produkt till publiken, och att man därigenom kan utläsa vad studior gör för antaganden om 

publiken och dennes önskemål, och vad som väcker nyfikenhet. 

Vidare anser Kernan att trailrar utgör en egen slags genre med egna konventioner, förutsättningar 

och mål. Detta kommer att bli ledande i mitt eget arbete, eftersom jag ska analysera trailrar som 

enskilda texter med eget narrativ. 

2.3 Sarah Street

Artikeln ”'Another Medium Entirely': Esther Harris, National Screen Service and Film Trailers in 

Britain 1940-1960” tar sin utgångspunkt i att den främsta figuren i produktionen av brittiska trailrar 

var en kvinna, Esther Harris. Hon arbetade med att klippa ihop trailrar för brittiska filmer från 1920-

talet fram till och med 1970-talet. Artikeln handlar om Harris arbete, och dessutom vill Street ge 

exempel på möjliga sätt som vi kan läsa trailrar i kontexten av brittiska produktions- och 

distributionsomständigheter. 

Street skriver att det inte har bedrivits så mycket forskning om trailrar och att trailrar är intressanta 

för deras ”aspects of film marketing including product differentiation and international competition,  

their negotiation of censorship regulations, and their particular suitability for inter-textual 

approaches to the analysis of film form and style.”21

Street går vidare med att skriva att trailrar från USA gjordes om för att passa en brittisk marknad på 

det viset att amerikanska berättarröster byttes ut mot brittiska sådana. Olika censurregler länderna 

emellan komplicerade arbetet med trailrar, eftersom Harris var tvungen att se till att trailrarna blev  

godkända oavsett censurreglerna i USA. Det ledde till att många trailrar endast antydde det då 

kontroversiella materialet och istället lyfte fram de moraliska delarna av dessa filmer.  

21 Street,  433-434
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Street menar att en komparativ analys av trailrar är meningsfull eftersom de visar på filmer i  

kontexten av internationell konkurrens. Street konstaterar att det från och med 1950-talet fanns en 

medvetenhet kring olika grupper av publiker, och att man kunde locka dessa grupper med olika 

tilltalssätt i trailerproduktionen. 

I artikeln följer sedan en komparativ analys av den amerikanska och brittiska trailern för filmen A 

Night to Remember (Roy Ward Baker, 1958). Analysen visar på att trailrarna bland annat använder 

en amerikansk respektive brittisk berättarröst, att de förmedlar olika mycket information till  

publiken. Detta tyder på att man tar för givet att olika publiker känner till olika mycket om 

materialet i filmen, att de är klippta på olika sätt, samt ger olika känslor för filmen. Street menar att  

den amerikanska trailern känns ”racier and more dramatic”.22 

Street går sedan vidare med att föra en diskussion kring det faktum att det innan införandet av 

auteurskap knutet till filmregissörer inte var vanligt att regissörer framhävdes i marknadsföringen 

av filmer. Hon tar som exempel David Lean. I trailrarna till hans filmer Brief Encounter (1945) och 

Blithe Spirit (1945) så framhävs istället annat än regissören som viktigare, till exempel författaren 

till filmernas förlaga, filmstjärnorna eller tekniska aspekter såsom färgfilm. 

Street avslutar artikeln med att hänvisa till Janet Staiger som menar att historien om trailrar bådar  

för mycket intressant forskning. Street säger dock att även om det gjorts en del intressant forskning 

så finns det en hel del kvar att utröna. 

Streets artikel bekräftar mycket av det Kernan tar upp, bland annat att forskning om trailrar är 

begränsad. Vidare gör de samma antaganden om trailrar, såsom deras uppgift att marknadsföra 

filmer, och att trailrar är utformade utifrån detta. Samt att man kan utläsa studiors antaganden om 

publiken utifrån trailrarnas utformning. 

22 Street, 444
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3. Teoretiska utgångspunkter

Detta arbete kommer att utgå ifrån Johnstons slutsatser och resultat från hans artikel23 angående 

trailrar för 3D-filmer under 50-talet. Som jag konstaterat tidigare är ämnet trailrar endast utforskat i  

begränsad utsträckning, varför några uttalade teorier knutna till trailrar helt enkelt inte existerar  

(åtminstone inte som jag har kunnat hitta). Utifrån mitt eget syfte för denna undersökning tycker jag 

dock att Johnstons artikel och slutsatser passar bäst som teoretiskt underlag, varför jag väljer att se 

hans utsagor som just teorier. Hans resultat kommer således att utgöra min teoretiska ram i min 

egen analys av moderna trailrar. 

Det är viktigt att först slå fast vad en trailer är och innebär. Här utgår jag ifrån Kernans och Streets 

resonemang och synpunkter på trailrar. Deras texter om trailrar fungerar väl som övergripande 

teoretisk ram för trailerstudier. 

Kernan menar att man kan likna trailrar som en omformulering av den ursprungliga filmiska 

narrationen för att passa en fönstershoppares värld. Trailrarna består av ett kollage som ska locka 

köpare. Författaren menar att det på det viset kan härledas till Tom Gunnings teorier om den tidiga 

filmen som ett ”montage of attractions”. Men trailrarna behåller ändå en speciell relation till sitt  

ursprungsmaterial och till den narration de kommer ifrån och att det är detta som skapar trailrars 

retorik.24

Kernan säger att trailrar har genomgått en del utveckling och förändring genom historien men att de 

flesta trailrar har en del gemensamma nämnare (”features”). Jag själv kommer att använda mig av 

begreppet konventioner i fortsättningen. Dessa konventioner består av något slags inledande eller 

avslutande tilltal direkt till publiken, antingen genom texter eller berättarröst, utvalda scener från  

filmen, montage (jag tar upp begreppet ”montage” något utförligare längre fram under rubriken 

”Några begrepp”) av snabbt klippta actionscener, och framhävande av namn på antingen karaktärer 

och/eller skådespelare. Hon fortsätter med att säga att trailrar är små historier och narrativ själva 

trots att de är korta nedklippta versioner av en större text. Trailrarna är som produkter, redo att 

köpas, eftersom de visar upp filmers bästa sidor, filmernas yta, spektakel, vackraste bilder eller 

liknande.25

23 Keith M. Johnston, ”'Three Times as Thrilling': The Lost History of 3-D Trailer Production, 1953-1954”, i Journal 
of Popular Film & Television, vol. 36, nr. 3 (2008), 150-160

24 Kernan, 6-7
25 Kernan, 9-10
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Street sammanfattar trailrars utformning som att det är en process av att ta nyckelsekvenser eller 

-scener från filmen, arrangera dem i ett montage och ge dem en ny mening i trailerns kontext, som 

ibland kan ha en annan mening än den färdiga filmen. Ibland används delar i trailrarna som sedan 

inte är med i den färdiga filmen, huvudsaken är att de fyller ett marknadsföringsmässigt syfte. Ett  

typiskt arbetssätt med trailrarna är att ta med jakter eller actionsekvenser för att skapa spänning och 

fånga åskådarnas intresse, enligt Street.26

Street citerar Esther Harris som menar att trailrars uppgift är att få en dålig film att se bra ut och en 

bra film att se bättre ut. Det är också viktigt att överdriva, enligt Harris, för subtilitet kommer man 

inte långt med.27

Street menar att vid studiet av trailrar så framstår de som episodiska, men de är i själva verket 

narrativa samtidigt som de guidar oss till höjdpunkterna som ska få folk att vilja ha mer. Man måste 

vara alert på trailrarnas utformning, deras mål, och vilka val de har gjort för att framhäva vissa 

aspekter av en film och lämna ute andra.28

Street citerar Medhurst som menar att trailrar har en viktig uppgift. De ska nämligen sälja en film 

till någon som kanske ska se den. De ska locka oss tillbaka till biografen ännu en gång för att se 

ännu en film, och det är därför trailrar är sådana ”pumped-up bullies, yelling out torrents of 

absolutes”.29 

Både Kernan och Street understyrker alltså trailrarnas marknadsföringssyften. Trailrar är en typ av 

reklamfilmer som ska sälja en produkt. Det främsta syftet med trailrar är att få människor att se en 

film på bio, och det syftet blir också styrande för hur trailrarna är utformade. Det är viktigt att ha i  

åtanke vid studiet av trailrar, eftersom det förklarar flera av de val trailrar gör i sin utformning. 

Dessutom slår både Kernan och Street fast att trailrar är enskilda texter som faktiskt kan analyseras 

och utvärderas, och som säger något om marknadsföring, publiktilltal, filmer och filmkultur i stort. 

Åter till Johnston, vars resultat följande analys alltså kommer att utgå från. Johnston menar att 

26 Street, 435
27 Ibid., 440
28 Ibid., 442
29 Ibid. 
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trailrar för 3D-filmer gick igenom tre distinkta steg, från platta trailrar till fullödiga 3D-trailrar och  

sedan tillbaka till platta igen, som inte heller gjorde en stor sak av att filmerna var i 3D utan 

fokuserade istället på andra konventioner, såsom handling och stjärnor.30 Det är via dessa steg han 

hittar trailrarnas konventioner som jag sedan ska jämföra mina egna resultat med.

Johnston börjar med att analysera de två trailrar som existerar i 3D. Han konstaterar att de betonar 

tekniken och 3D-effekterna genom att framhäva scener från filmen där saker och ting kommer emot 

kameran, och de innehåller även extrafilmade element som ska understryka 3D-tekniken ytterligare.  

Trailrarna innehåller även stora och överdrivna titlar och texter (”titles”) som är i 3D.31 Trailrarna 

lyfter alltså fram de spektakulära delarna av filmerna för att betona 3D-teknologin i dem.

Författaren jämför sedan de konventioner han identifierar i dessa trailrar med hur trailrar såg ut för 

andra filmer, men som alltså inte finns tillgängliga i 3D. Han börjar med att analysera trailrar från 

det första ”steget”, då trailrarna var platta. Han konstaterar att studiorna var desperata med att nå ut  

med budskapet om 3D-tekniken till publiken, men var oförmögna att visa tekniken på skärmen.32 

Därför är trailrarna fulla av information från berättarröster och texter som talar om för publiken om 

den nya ”fantastiska” tekniken som de aldrig sett förut och som kommer att underhålla dem som 

aldrig förr. 

Under det andra ”steget”, då trailrarna gjordes i 3D, identifierar Johnston 3D-teknologin som extra 

utmärkande. Här är trailrarna fulla med klipp och exempel ur filmerna från spektakulära scener där 

3D-teknologin verkligen kommer till sin rätt. Det handlar framför allt om saker, ting och människor 

och figurer som kommer emot kameran (och alltså publiken), som alltså till synes hoppar ur bilden 

och ut i biograferna.33

I det tredje steget, då trailrarna återgick till att vara platta, anser Johnston att trailrarna i stor  

utsträckning undviker att marknadsföra 3D-tekniken utan återgår till att vara generiskt narrativa och 

framhäva stjärnor. 34

Utöver detta talar Johnston också om vad han kallar för en ”Master of Ceremonies”35. Det är ett 

30 Johnston, ”'Three Times as Thrilling': The Lost History of 3-D Trailer Production, 1953-1954”, 152
31 Ibid., 153
32 Ibid., 155
33 Ibid.
34 Ibid., 155-156
35 Ibid., 153
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grepp som återkommer i 1950-talets trailrar där en person (oftast skådespelare) från den aktuella 

filmen dyker upp i ett segment speciellt skapat för trailern. ”The Master of Ceremonies” talade 

direkt till publiken och berättade om 3D-formatet, ofta genom att spela sin karaktär och låta 

publiken dras med in i historien genom att utlova fantastiska upplevelser i 3D. Alternativt var 

personen sig själv och informerade publiken om hur teknologin fungerade (ofta skedde detta då 

trailrarna visades i vanligt platt format). 

Det man måste ha i åtanke när det kommer till trailrarna från 50-talet är att dessa trailrar  

marknadsförde en produkt som aldrig setts eller upplevts tidigare. Alltså kan man anta att trailrarna 

under det första ”steget” var tvungna att via drastiska, vad vi idag kanske uppfattar som överdrivna, 

metoder informera publiken om teknologin. Denna konvention kan man alltså rimligen inte förvänta 

sig hitta i moderna trailrar, som följaktligen inte behöver introducera en teknologi som redan finns 

och har funnits länge. 

Därför fokuserar jag främst på de resultat Johnston gör i de så kallade andra och tredje stegen. 

Teorin utgörs alltså av Kernans och Streets inledande uppfattning om vad en trailer är och gör och 

hur de, generellt sett, är utformade, samt av de konventioner Johnston har hittat i trailrarna från 50-

talet. 

3.1 Några begrepp

I analysen kommer jag att använda mig av några begrepp som är vanliga inom filmvetenskapen. För 

tydlighetens skull definierar jag dem här för att säkerställa förståelsen för analysen.

Med begreppet ”klipp” (på engelska ”cut”) använder jag mig av Bordwells och Thompsons 

definition. Med ”klippning” menas ”the coordination of one shot with the next”, där ”shot” är ”an 

uninterrupted segment of screen time, space, or graphic configurations, och där ett ”klipp” alltså är 

”(t)he most common means of joing two shots”.36

Med begreppet ”montage” menar jag ett antal klipp från utvalda scener och sekvenser från en film, 

som förs samman och bildar ett segment som visar upp smakprov av intresseväckande och på olika 

sätt spännande aspekter av en film. Begreppet ”montage” kan härledas till Sergei Eisenstein och 

36 Bordwell, Thompson, 223-224
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hans artikel ”The Montage of Film Attractions (1924)”37, där han förespråkar just montaget av 

attraktioner som det definitiva sättet att göra film på. Narrativet och karaktärer måste, enligt  

Eisenstein, stå i bakgrunden för skapandet av montage för att på bästa sätt nå ut till och påverka en 

publik. Ordet montage är därför mycket användbart på just trailrar för att beskriva deras utformning 

och syfte. 

37 Sergei Eisenstein, ”The Montage of Film Attractions, i The European Cinema Reader, red. Catherine Fowler 
(London: Routledge, 2002), 25
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4. Analys

4.1 Avatar (trailer)

Trailern38 till Avatar är 3:32 minuter lång. Den har en berättarstruktur som är indelad i tre delar. Den 

första delen upptar ungefär en minut och inleds med korta presentationer i form av logotyper av 

filmbolagen som producerar filmen. Det första klippet från filmen är två ögon som öppnas och 

därefter följer en serie snabba klipp som varvar episka bilder av planeter, farkoster, varelser/djur 

och landskap med närbilder på karaktärer och deras ansikten, samtidigt som dialog överlappar 

bilderna. Den första delen berättar själva premissen, eller utgångspunkten av filmen, för publiken. 

Under den första delen kan man se flera scener som visar upp 3D-aspekten med filmen. Det första 

klippet som verkligen ger prov på 3D-formatet är då skådespelaren Sam Worthingtons karaktär 

sitter i rullstol framför en stor farkost vars bakre del är öppen så att vi ser in i dess inre. Bredvid 

Worthington står en robotliknande karaktär med vapen.  De två karaktärerna i förgrunden är 

placerade i motsats till farkostens bakre del och inre och här kan man tänka sig att 3D-formatet ger 

ett väldigt intryck av djupperspektiv. 

Den första delen av trailern tycks fokusera på det djupa formatet hellre än att framhäva saker och 

ting som ”sticker ut” ur skärmen. Det finns flera klipp av människor, landskap, berg och natur i ett 

djupt perspektiv som i 3D-format gör att man ”ser in” i skärmen och upplever att bilderna på 

skärmen verkligen är i bakgrunden. Dock finns också några klipp där saker sticker ut mot publiken. 

Till exempel en svävande liten sten inne på ett kontor, som i 3D förstås framhävs och upplevs som 

utanför skärmen och närmare publiken. Det finns även ett klipp på en av karaktärerna som spänner 

en pilbåge, där bågen och pilen upplevs som att de sträcks ut utanför skärmen och mot publiken. 

Den andra delen är ungefär en halv minut lång och upptar (vad man kan utläsa via trailern) 

övergången i filmen mellan premissen och ”äventyret” i filmen, då karaktärerna är avatarer och inne 

i vad som tycks vara en annan värld. Denna del är något neutral både vad gäller klipp från episka 

scener och möjliga 3D-effekter, även om man får prov på flera föremål och annat som tycks komma 

emot publiken. 

38 http://www.youtube.com/watch?v=5PSNL1qE6VY, hämtat 20111121
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Den tredje delen av trailern upptar den mesta tiden av den, strax under två minuter. Denna del ger 

ett montage av exempel ur filmen på dess episka kvaliteter, actionsekvenser, specialeffekter och 

datoranimationer. Här kan man också tänka sig att trailern visar prov på 3D-formatet som mest. 

Scener med djupa perspektiv varvas med exempel på föremål, växter, vapen, varelser, armar och 

annat som kommer emot kameran. Dessutom ser vi textskyltar (eller ”titles” som det på ett bättre 

sätt kallas på engelska) av typen ”FROM JAMES CAMERON”, ”THE DIRECTOR OF 

TERMINATOR”, ”ALIENS” och så vidare, med namn och titlar i extra stora bokstäver, som 

kommer emot publiken från en svart bakgrund. 

Överlag är trailern full av klipp och exempel på scener som verkligen demonstrerar 3D-formatet 

och som ger en redan stor och påkostad film än mer episka proportioner via 3D-tekniken. 

Märkligt nog, och tvärtemot mina egna förväntningar, finns det dock ingen information i form av 

text eller berättarröst som direkt talar om för publiken att filmen är i 3D. En slutsats som Johnston 

drog ur sina analyser var ju att trailrarna på 50-talet ofta gjorde det väldigt klart för publiken att  

filmen var i just 3D, men i Avatars fall finns det alltså inget spår av detta, förutom just exemplen 

ifrån filmklippen. 

Redan här kan man alltså utläsa att trailern till Avatar både liknar och skiljer sig från 50-talets 3D-

trailrar. Montaget av sekvenser där specialeffekter, actionscener och annat där 3D-effekterna 

kommer till uttryck extra väl återfinns i trailern. Däremot saknar trailern den explicita  

informationen i form av textskyltar eller berättarröster som talar om att filmen är i 3D. 

4.2 The Final Destination (trailer)

Trailern39 till The Final Destination är 2:12 minuter lång och inleds med klipp från en 

biltävlingssekvens i filmen. Klipp med snabba bilar som susar förbi varvas med klipp med 

karaktärer från läktaren. Det första riktigt påtagliga klippet med en 3D-effekt kommer ungefär 25 

sekunder in i trailer då ett verktyg av något slag slungas mot kameran och landar på marken. Man 

kan anta att 3D-effekten får det att upplevas som att verktyget kommer emot publiken. Därefter är 

verktyget placerat centralt och i förgrund i bild med kameran längs med marken och med bilar som 

syns i bakgrunden. Trailern fortsätter med att visa klipp från en bilkrasch och plötsligt ett bildäck 

39 http://www.youtube.com/watch?v=bkmaPmf8Od0, hämtat 20111220

23



som studsar på vägen och sedan mot kameran – i en uppenbar 3D-effekt. 

Trailern fortsätter med att snabbt berätta filmens premiss och varvar detta med montage av 

sekvenser med action-, spektakel- och effektscener. Trailern är påtagligt fylld av klipp med saker 

och ting som kastas, skjuts och kommer emot kameran. Ännu ett bildäck skjuts iväg och kommer 

emot kameran, och här finns också klipp på en liten sten som av en gräsklippare slungas iväg mot 

kameran, samt ett stort stenblock som kommer emot kameran. Dessa är de uppenbara klippen på 

3D-effekter från filmen, och det rör sig alltså om chockeffekter via saker och ting som kommer 

emot kameran. Men det finns också flera exempel på möjliga djupperspektiv, med klipp från scener 

där saker är placerade i förgrunden i juxtaposition till saker i bakgrunden på ett så påtagligt sätt att  

det antyder om möjliga 3D-effekter. 

Med cirka 30 sekunder kvar av trailern kommer två textskyltar som säger ”DEATH SAVED THE 

BEST” ”FOR 3-D” och i slutet av trailern lyder en textskylt ”DEATH IS CLOSER THAN EVER 

IN DIGITAL 3-D”. Vid två tillfällen gör alltså trailern reklam via texter att filmen är i 3D, bägge 

mot eller alldeles vid slutet. På inget annat sätt tilltalar trailern publiken för att informera om 3D-

aspekten. 

4.3 Tron: Legacy (trailer)

Trailern40 till Tron: Legacy är 2:30 minuter lång och den är uppdelad i två narrativa delar. Den första 

visar klipp från vad publiken bör uppfatta som upptakten och ramhandlingen till filmen. Scenerna 

utspelas i den ”verkliga” världen med vanliga människor och miljöer och här får man anta att 3D-

formatet inte märks av nämnvärt. 

Efter en minut tar den andra delen vid och här visas enbart klipp ifrån filmen då den utspelas i vad 

som uppfattas som inifrån en datorvärld med stiliserad design, robotliknande karaktärer, vapen och 

motorcykelliknande fordon samt flygande farkoster. 

Den andra delen av trailern ger exempel på scener och klipp ur filmen där 3D-teknologin verkligen 

utnyttjas och framhävs. Framför allt handlar det om föremål, vapen och fordon som flyger, kastas 

eller åker mot kameran och ut mot publiken. Det finns till exempel ett klipp där ett diskusliknande 

40 http://www.youtube.com/watch?v=1Ay_H0p2YDk&feature=relmfu, hämtat 20111122
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vapen kastas mot kameran. Därefter flyger vapnet in i en karaktär som går sönder i tusentals bitar. 

Vapnet fortsätter att flyga förbi kameran samtidigt som de tusentals bitarna av karaktären sprids och 

skjuts ut mot kameran. Det finns också flera exempel på scener där karaktärer ställs mot karaktärer 

eller andra föremål på ett sådant sätt att 3D-formatet gör sig påmint i form av skiftande 

djupperspektiv via saker och ting i förgrunden respektive bakgrunden. 

En annan påtaglig del av trailern, är att mycket i filmen tycks framhävas via ljusa linjer i  

neonliknande färger. Konturer i kläder, föremål och miljöer framhävs via dessa neonlinjer och detta 

bör lyftas fram ytterligare i 3D-format. Alternativt borde publiker som ser trailern i 2D-format 

lockas av löftet om 3D-formatet via de framhävda linjerna i neon.

Mot slutet av trailern får vi se filmens titel i stora bokstäver över bilden och därefter stora 

textskyltar som talar om för publiken att filmen är i ”IMAX 3D”, ”DISNEY DIGITAL 3D”, och 

”REAL D 3D”.41

Sammanfattningsvis är trailern lik den till Avatar då den lyfter fram sekvenser ur filmen där man 

kan tänka sig att 3D-teknologin verkligen gör sig påmind. Till skillnad från den till Avatar så är 

dock trailern till Tron: Legacy noga med att tala om för publiken att filmen är i 3D. I stora 

textskyltar proklamerar trailern 3D-formatet, vilket gör att man kan likna den vid 50-talets  

trailerkonventioner. Till skillnad från trailrarna på 50-talet som berättade om 3D-formatet redan i  

början av trailrarna, så väljer trailer till Tron: Legacy att göra det först mot slutet. När det kommer 

till biografer med vanligt 2D-format kan man därför fråga sig varför inte trailern väljer att berätta  

det redan från början så att publiken kan föreställa sig bilderna de ser i 3D-format. Detta är alltså en 

stor skillnad från 50-talets trailerkonventioner. 

4.4 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (trailer)

Trailern42 till Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (hädanefter kallad Pirates) är 2:29 

minuter lång. Den börjar med några etablerande landskapsbilder över övärldar och hav och 

fokuserar därefter på att visa upp centrala karaktärer ur filmen, med betoning på 

41 Dessa är några teknologiska visningsformer och lösningar för 3D-filmer. Imax är ett biografsystem som främst visar 
filmer på större dukar och i högre resolution än övriga biografer, som det går att läsa på den officiella hemsidan 
(http://www.imax.com/about/imax-3d/, hämtat 20120103). Real D 3D är ett projektionssystem för 3D-teknologi som 
används i stor utsträckning av filmbolag, som det går att läsa på den officiella hemsidan (http://reald.com/, hämtat 
20120103). 

42 http://www.youtube.com/watch?v=KR_9A-cUEJc, hämtat 20111123
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huvudrollsinnehavaren Johnny Depp. Trailern består av ett montage av snabba klipp från filmen 

som visar upp vad som i trailern kan uppfattas vara goda respektive onda karaktärer, ett antal 

actionsekvenser och trailern framhäver också filmens komiska sidor. 

Trailern till Pirates skiljer sig från de tidigare i analysen, då det inte tycks vara en lika tydlig 

actionfilm med klart framstående effekter och spektakel. Trots det framhävs ett antal sekvenser där 

3D-formatet får sitt uttryck. Den första kommer några sekunder in i trailern då ett segel släpps ner 

och vecklas ut mot kameran i en uppenbar 3D-effekt. Vidare följer klipp av ett träben som sätts ner i 

marken, med kameran riktad från höfthöjd ner mot marken; en kniv (eller ett mindre svärd) som 

huggs genom en dörr, så att spetsen sticker ut mot kameran och publiken; svärd som riktas mot 

kameran, eldbollar som skjuts rakt ut mot kameran och en tunna som rullar mot kameran. 

Trailern visar inte upp många klipp som kan antas ge sken av ett djupperspektiv, utan tonvikten 

ligger på föremål och annat som kommer ut mot kameran och publiken. I de avslutande 

textskyltarna kan man läsa att filmen visas i ”DISNEY DIGITAL 3D, REAL D 3D, IMAX 3D”. 

Sammanfattningsvis har trailern till Pirates samma struktur som den till Tron: Legacy. Den 

framhäver sekvenser med uppenbara 3D-effekter och avslutar trailern med att tala om för publiken 

att filmen är i 3D.

4.5 The Three Musketeers (trailer)

Trailern43 till The Three Musketeers är 1:25 minuter lång. Den börjar med logotyper över bolagen 

som producerat filmen och fortsätter sedan med snabba klipp med närbilder på centrala karaktärer 

ur filmen med diverse dialog som överlappar montaget. Bilderna ur filmen hackas upp av 

textskyltar av typen ”FOR EVERY LEGEND”, ”THERE IS A NEW BEGINNING”. Trailern 

byggs upp till ett crescendo av snabba klipp från actionsekvenser av olika slag från filmen. 

Flera klipp visar svärd på olika sätt, antingen tvärs över bilden eller rakt mot kameran och publiken, 

med uppenbara 3D-effekter av att föremål kommer emot publiken. Det finns också klipp där 

djupperspektivet framhävs, till exempel en kameraåkning mellan soldater som står uppställda i led.  

I ett annat klipp springer en av karaktärerna genom en korridor där det skjuts ut ammunition från 

43 http://www.youtube.com/watch?v=mQd3MwT2fAM, hämtat 20111124
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väggarna med diverse bråte som flyger både mot och från kameran. Vidare finns ett klipp av en av 

karaktärerna som kastar sig undan en explosion, med kameran placerad framför explosionen och 

med karaktären hoppandes rakt mot kameran.

Trailern visar alltså ett montage av sekvenser ur filmen där flera lyfter fram 3D-effekterna både vad 

gäller djupperspektivet och saker och annat som kommer emot kameran. Så långt är trailern lik de 

tidigare nämnda i denna analys.

Det som skiljer trailern från de tidigare är att ungefär halvvägs in i trailern visas en textskylt som 

säger ”SHOT IN 3D”. Det är alltså den första av de trailrar jag analyserar som talar om för publiken 

relativt tidigt i trailern att filmen är i 3D. De tidigare trailrarna väntade med det till slutet, eller  

talade inte om det alls. I slutet av trailern kan man också under filmens titel läsa ”IN 3D” och i nästa 

textskylt ”IN THEATRES REAL D 3D”, och strax under den skylten länken till hemsidan för 

filmen ”Three-Musketeers-3D.com”. 

Sammanfattningsvis talar trailern om för publiken, via textskyltar, att filmen är i 3D vid fyra 

tillfällen. På det viset är det den trailer som hittills liknar trailerkonventionerna från 50-talet, som 

vid upprepade tillfällen talade om för publiken att filmen var i 3D, mest.

4.6 The Adventures of Tintin (trailer)

Trailern44 till The Adventures of Tintin (hädanefter kallad Tintin) är 2:32 minuter lång. Efter 

logotyperna för filmbolagen som producerat filmen öppnas trailern med klipp från en omfattande 

actionsekvens med två piratskepp som är i krig med varandra, en berättarröst låter publiken förstå 

att det hela utspelar sig i dåtid som en slags inledning till ett mysterium som för oss in i filmens 

nutid. Trailern består av ett enda långt montage av snabba klipp från spridda delar av filmen där 

delar av handlingen portioneras ut blandat med actionsekvenser, slagsmål, och andra sekvenser med 

mycket fart och rörelse i dem. 

Trailern genomsyras av inlägg av textskyltar av typen ”FROM THE TWO GREATEST 

STORYTELLERS OF OUR TIME”, ”THIS CHRISTMAS”, och ”A RACE AGAINST EVIL”. 

Men inte förrän i slutet av trailern, och då i liten text under filmens titel, kan man läsa ”IN 3D” och 

44 http://www.youtube.com/watch?v=op3w_ICK4us, hämtat 20111125
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sedan i en annan textskylt ”IN THEATRES REAL D 3D AND IMAX 3D”. 

Trailern är full av klipp från actionsekvenser och väldiga masscener. Även sekvenser som inte 

direkt verkar vara actionsekvenser innehåller en mängd fart, skeenden och saker och ting som 

händer i rutan. Filmens känsla av ständig full fart och rörelse med en mängd information på samma 

gång, gör det faktiskt svårt att särskilja om trailern lyfter fram klipp som innehåller rena 3D-effekter 

eller om klippen ”bara” är rent av actionbetonade. 

Det finns dock klipp som kan härledas till möjliga 3D-effekter, såsom en skuggad karaktär som 

sakta kommer gåendes rakt mot kameran; en hand som håller upp ett till synes viktigt föremål 

alldeles framför kameran; ett förstoringsglas framför en papperslapp; bilar som kör mot kameran 

som är placerad så att bilarna kör över den; karaktären Tintin som glider fram över ett golv mot 

kameran; flygplan som flyger tvärs över bilden eller rakt mot kameran; ett skepp som seglar mot 

kameran över ett landskap av sand som förvandlas till vatten. 

Klippen kan jämföras med dem jag hittade i de övriga trailrarna och därigenom härledas till  

sekvenser som framhäver 3D-formatet. På så vis liknar trailern till Tintin de övriga i det att klipp 

med saker och föremål och annat som sticker ut och kommer mot kameran och publiken väljs ut för 

att exemplifiera 3D-effekterna. Och precis som med trailrarna till filmerna The Final Destination, 

Tron: Legacy, Pirates, så talar inte trailer till Tintin om för publiken att filmen är i 3D förrän i slutet 

av trailern. 

4.7 Men In Black 3 (trailer)

Trailern45 till Men In Black 3 är 1:58 minuter lång och skiljer sig något från de övriga trailrarna på 

så vis att den inte visar upp så många klipp från spektakulära och actionspäckade scener. Den 

berättar relativt mycket om filmens premiss och inledande handling och fokuserar på skådespelaren 

Will Smiths karaktär och komiska element i filmen. Med andra ord går det inledningsvis i trailern 

inte att hitta några klipp på möjliga 3D-effekter och inte heller gör filmen på andra vis reklam för  

3D-aspekten. 

Inte förrän omkring 1:15 minuter in i trailern visas klipp från en sekvens där Smiths karaktär står på 

45 http://www.youtube.com/watch?v=IyaFEBI_L24, hämtat 20111221
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en hög byggnad mitt i en storstad och här kan man för första gången i trailern se exempel på 3D-

effekter. Bland annat visas klipp då kameran ”klättrar” upp längs byggnadens nålformade topp. 

Nålen hamnar då i förgrunden så att den ”sticker ut” och kommer emot kameran samtidigt som 

stadens mark och gator placeras i bakgrunden. Här kan man alltså se 3D-effekten både vad gäller att 

komma ut mot publiken, samt djupperspektivet. 

Trailern fortsätter med klipp från samma sekvens, som leder fram till ett klipp på Smiths karaktärs 

hand. Kameran är placerad i ”fågelperspektiv”, alltså den är riktad ned mot marken. Kameran följer 

handen, som är placerad i centrum och i förgrunden i bilden, den håller ett objekt som visar siffror. I 

bakgrunden syns byggnadens sida som sträcker sig ner mot marken i den bakre bakgrunden. Här 

kommer ett tydligt exempel på 3D-effekter, med objekt i förgrunden som ”sticker ut” ur skärmen 

och objekt i bakgrunden som lyfter fram djupperspektivet. Direkt efter kastar sig Smiths karaktär 

från byggnaden och kameran följer hans fall till marken – ännu ett exempel på djupperspektiv i 3D. 

Trailern avslutas sedan med klipp från en sekvens i filmen som inte innehåller 3D-effekter. 

Precis som med flera tidigare trailrar i analysen använder inte trailern något direkt tilltal till  

publiken angående 3D-aspekten förrän alldeles i slutet då en textskylt lyder ”IN 3D AND IMAX 

3D”. 

4.8 The Smurfs (trailer)

Trailern till The Smurfs är något av ett undantag i denna analys, som jag tidigare indikerat i arbetet. 

Jag skulle kalla trailern för en specialtrailer, då den är gjord speciellt för biografer med 3D-format.  

Trailern visades innan en visning av Tintin, och jag har alltså endast sett den en gång, utan möjlighet 

att föra anteckningar eller dokumentera trailern på annat sätt. Jag har utan framgång försökt hitta  

trailern på internet, så följande analys består av det jag lyckas plocka fram ur minnet från den. 

Trailern består av ett slags extratextuellt material till filmen. Med det menar jag att trailern består av  

material som är skapat speciellt för marknadsföringssyfte, och innehåller inget material som är med 

i den egentliga filmen. Trailern är kort. Ett antal smurf-karaktärer från filmen är placerade framför  

en vit bakgrund. En av figurerna ifrågasätter 3D-formatet och jag vill minnas att figuren säger att  

man borde ta bort 3D-formatet eftersom han inte tror det fungerar. Då tar de andra karaktärerna tag i 

den ifrågasättande figuren, tar sats, och slungar iväg honom mot kameran. Med 3D-glasögon ser det 
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då ut som om figuren slungas ut mot publiken. 

Med reservation för att jag kan ha erinrat mig något fel angående trailern, så vill jag säga att  

detaljerna i trailern inte är så viktiga. Det intressanta med denna specialtrailer är att den använder  

många av de konventioner som Johnston konstaterade i sin analys av 50-talets trailrar för 3D-filmer. 

Precis som i många av trailrarna under 50-talet så består trailern till The Smurfs av extratextuellt 

material som skapats speciellt för trailern och som alltså inte är med i själva filmen. Den tilltalar  

publiken direkt, i det att karaktärerna tittar in i kameran och ”upplyser” publiken om 3D-formatet.  

Den ifrågasättande figuren ska uppenbarligen representera den ifrågasättande publiken, som 

förmodas inte förstå 3D-teknologin fullt ut. Och när de övriga karaktärerna ska demonstrera 

effekten för den ifrågasättande figuren, så är det egentligen biopubliken de demonstrerar det för. 

Precis som trailrarna under 50-talet informerade och demonstrerade för de samtida publiken. Det 

här direkta tilltalet till publiken, där trailern i extratextuellt material informerar och upplyser om  

3D-formatet ligger helt i linje med många av de trailrar som Johnston analyserade i sitt arbete.

Trailern till The Smurfs skiljer sig därigenom radikalt från de övriga trailrarna i denna analys. Trots 

att jag inte kunnat genomföra en särskilt kvalitativ analys av den, och trots mina olika reservationer,  

så tycker jag att det är viktigt att ta med denna specialtrailer i min analys. Den visar att många av de  

konventioner som Johnston fastställde om 50-talets trailrar lever kvar än idag.

4.9 Sammanfattning av analyserna

Som jag slår fast i min materialpresentation så är det förstås svårt att dra slutsatser gällande 

konventioner, grepp och metoder från ett så litet urval som jag har i denna analys. I ett större arbete, 

med mer tid till hands hade jag kunnat utöka forskningen och dra säkra slutsatser. Jag tycker mig 

dock ha hittat en del intressanta resultat och jag anser att man kan peka ut gemensamma drag i de 

trailrar jag analyserat. 

Resultaten jag hittat är tvådelade, och något motsägelsefulla. Å ena sidan kan man känna igen flera 

konventioner som Johnston konstaterade, å andra sidan är marknadsföringen av 3D-formatet 

tämligen försiktig och går stick i stäv med 50-talets trailrar. 
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Låt oss börja med likheterna med 50-talets trailrar. Trailrarna till Avatar, The Final Destination, 

Tron: Legacy, Pirates, The Three Musketeers och Tintin lyfter samtliga fram action- och 

spektakelsekvenser, och framhäver specialeffekter i filmerna där man kan tänka sig att 3D-effekten 

gör sig mest påmind. Trailern till Men In Black 3 är inte utformad på riktigt samma sätt, med 

mindre fokus på effektscener, men innehåller ändå flera påtagliga klipp med 3D-effekter. På vissa 

håll i trailrarna kan man se djupperspektivet, men framför allt är det väldigt många saker, föremål,  

armar, svärd och annat som kommer emot kameran och publiken som lyfts fram. Det här ligger helt 

i linje med konventionerna från 50-talet som byggde trailrarna utifrån samma urval av scener och 

effekter. 

Den slutsatsen är tämligen enkel att göra, och redan innan jag började med analysen var min 

förutfattade mening att trailrarna skulle använda sig av dessa grepp och konventioner för att lyfta 

fram 3D-effekterna. Det jag däremot tycker är något förvånande är frånvaron av det direkta tilltalet 

till publiken, som faktiskt talar om för den att filmerna är i 3D. 

Utifrån trailrarna till Avatar, The Final Destination, Tron: Legacy, Pirates, The Three Musketeers,  

Tintin och Men In Black 3 drar jag slutsatsen att man i den rådande ”vågen” av 3D-filmer inte lyfter 

fram 3D-teknologin särskilt anmärkningsvärt via trailrarna, när det gäller att direkt informera 

publiken om den. I trailern till Avatar går det inte att utläsa det överhuvudtaget; det finns ingen text 

eller berättarröst eller något annat som informerar publiken om 3D-formatet. Även i övriga trailrar 

är 3D-formatet relativt dolt. Endast i slutet av trailrarna kommer det textskyltar som informerar om 

3D-formatet. Ett litet undantag är trailern till The Three Musketeers som informerar om 3D-formatet 

relativt tidigt i trailern. 

Denna slutsats om de moderna trailrarna visar alltså på en enorm skillnad mot flera av de trailrar 

som gjordes under 50-talet. I dem påminde man publiken redan från början av trailrarna, och sedan 

flera, flera gånger om att filmen var i 3D. I de moderna trailrarna får man nästan intrycket av att  

marknadsföringen försöker tona ner 3D-aspekten av filmerna. 

Specialtrailern till The Smurfs står som ett stort undantag till de övriga trailrarna i min analys. Till 

skillnad från de andra trailrarna använder The Smurfs-trailer nästan samma konventioner, grepp, och 

uttryck som flera av trailrarna under 50-talet. Från materialet som skapats speciellt för trailern och 

som inte är med i filmen, till det direkta tilltalet till publiken där man lyfter fram 3D-formatet  

framför alla andra aspekter av filmen, till demonstrationen av 3D-effekterna, så visar denna trailer 
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på att det mesta är sig likt i trailrarna till 3D-filmer, trots att mer än 50 år har passerat. Det som 

skiljer den från 50-talskonventionerna är att den saknar material från den faktiska filmen. Hur jag 

ska förhålla mig till denna slutsats i relation till de övriga resultat jag fått i min analys ska jag ta upp  

mer om i min slutdiskussion. 

Mina generella slutsatser om moderna trailrar till 3D-filmer i jämförelse med trailrar till 3D-filmer  

från 50-talet, är alltså att trailrarna har samma konventioner rörande utformning, grepp och val av 

material som visas upp, men att det mesta av det direkta tilltalet och informationen till publiken är  

borta eller nedtonat. Dock kan specialtrailrar för 3D-biografer visa på att även det direkta tilltalet  

och informationen till publiken ännu används på samma sätt. 
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5. Slutdiskussion

Forskningsfältet trailrar är ännu till stora delar outforskat inom filmvetenskapen. Som jag 

konstaterat tidigare ingår trailrar i den generella marknadsföringsapparaten av filmer och tycks 

förbises av filmforskare av just den anledningen. Jag vill dock hävda att det är ett ämne som är värt 

att forska vidare inom, eftersom det finns många spännande och intressanta, och säkert 

häpnadsväckande, upptäckter att göra. 

Jag har i min analys fokuserat på trailrar för 3D-filmer. Det är således ett till stora delar outforskat 

område inom ett till stora delar outforskat område. Mina resultat av analysen är dock intressanta och 

säger mycket om filmkultur i stort och marknadsföring i synnerhet. I och med att uppsatsens 

omfattning är begränsad, vill jag påstå att det finns utrymme för att utveckla forskningen, ta med 

flera aspekter och utöka materialet för att kunna slå fast säkrare slutsatser. Jag går in närmare på 

fortsatt forskning längre fram. 

Resultaten som sammanfattades under föregående rubrik, är alltså tvådelade. Utifrån de sju trailrar 

(till Avatar, The Final Destination, Tron: Legacy, Pirates, The Three Musketeers, Tintin och Men In 

Black 3) som jag haft tillgång till via internet och kunnat analysera på närmare och noggrann nivå, 

vill jag påstå att trailrarnas utformning är lik trailrarna från 1950-talet. Här stämmer alltså flera  

konventioner som Johnston slår fast överens med de konventioner jag själv tycker mig ha hittat. 

Dock tycks moderna trailrar tona ner budskapet om 3D till publiken och informerar således inte om 

detta, i någon större utsträckning, via texter eller berättarröster i trailrarna, som man gjorde i flera 

trailrar från 1950-talet. Resultaten visar alltså på likheter och skillnader mellan de äldre och 

moderna trailrarna.

Vad kan man säga om dessa likheter och skillnader? Likheterna i konventioner kan ha flera 

förklaringar. Det finns förstås en möjlighet att de konventioner både Johnston och jag tycks ha 

identifierat, att actionscener och spektakelsekvenser fulla med specialeffekter lyfts fram, inte beror 

på 3D-formatet i sig, utan att filmerna i fråga är action-, äventyrs- och skräckfilmer och liknande. 

Man kan vänta sig att konventioner för trailrar till sådana filmerna är att just ovanstående typer av 

scener lyfts fram. Att 3D-effekterna gör sig påminda i just dessa scener kan förklaras som 

tillfällighet.
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Dock är antalet klipp med saker, föremål, vapen och annat som sticker ut och kommer emot 

kameran och publiken påtagligt. Därför vill jag påstå att det faktiskt existerar konventioner för 

trailrar till 3D-filmer, där man väljer ut just den typen av scener där 3D-effekterna kommer till sin 

rätt.

Eftersom 3D-formatet gjorde sig bäst i sådana scener under 1950-talet, och gör sig bäst i sådana 

scener i moderna filmer, är det därför logiskt och förväntat att konventioner som etablerades under 

50-talet lever kvar och används än idag. 

Vad gäller olikheterna mellan trailerkonventionerna från 50-talet och de moderna trailrarna, så är  

det svårare att peka ut tydliga förklaringsmodeller. Mina funderingar kring detta får därför anses 

vara spekulativa. 

Under 50-talet var det alltså vanligt, enligt Johnston, att trailrarna hade ett direkt tilltal till publiken.  

Via textskyltar, berättarröster, eller så kallade ”masters of ceremonies”, gjordes det klart för  

publiken från de första sekunderna i trailrarna att filmerna var i 3D. Som jag kunnat konstatera är 

denna konvention i princip helt borta i de trailrar jag analyserat. Trailern till The Smurfs är ett 

undantag, som jag kommer att återkomma till senare. 

Varför denna frånvaro av det direkta tilltalet till publiken? Varför denna känsla av att trailrarna  

nästan ”gömmer” eller åtminstone tonar ner det faktum att filmerna är i 3D? 

Johnston konstaterade att det främst var i de första stegen av trailerutveckling under 50-talet, som 

filmbolagen verkligen lyfte fram 3D-formatet. Främst eftersom teknologin då var helt ny och 

publiken helt enkelt inte kände till den. I det tredje steget försvann mycket av framhävandet av 3D-

formatet, mycket på grund av det avtagande intresset för 3D.

Utifrån Johnstons resonemang kan man tänka sig att avsaknaden av information om 3D-formatet i 

moderna trailrar, beror på att teknologin inte är ny, att publiken redan bör känna till den, och att man 

därför inte behöver informera om den. Och precis som Johnston också fastslår så är heller inte 3D-

formatet helt accepterat som en genomslagbar succégaranti för filmer. Alltså kan avsaknaden av 

informationen också förklaras som en reservation ifrån filmbolagens sida att teknologin inte heller i  

de moderna filmerna kommer att slå igenom och bli en succé. Därför tonar man ner 3D-aspekten av 

filmerna i trailrarna. 
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Jag har dock några invändningar mot de förklaringarna. Jag har i mitt arbete inte förklarat hur 3D-

teknologin fungerar eller gett några ekonomiska aspekter av den, men man kan anta att 3D-formatet 

är en kostsam apparat. Dels kräver formatet speciell inspelningsutrustning och dels kräver formatet 

speciell visningsapparatur i biograferna. Med andra ord är det en betydande extra utgift att filmerna 

är i 3D, varför man får anta att det är viktigt att tjäna tillbaka så mycket pengar som möjligt. 

Därför är det än mer uppseendeväckande att trailrarna inte informerar publiken mer om 3D-formatet 

i filmerna. I trailern till Avatar går det inte att utläsa överhuvudtaget, som jag tidigare konstaterat. 

Varför satsa på en teknologi som sedan tonas ner i trailrarna?

Det är en motsägelse som är svår att förstå. Jag tror att det har att göra med det faktum att 3D-

teknologin ännu anses vara en gimmick, som lovar mer än vad den ger (även om man i modern tid 

alltså inte lovar så mycket). Kanske hänger teknologins dåliga rykte från 1950-talet kvar, varför 

filmbolagen inte vill överanstränga trailrarna med budskapet om 3D-formatet. 

Kanske filmbolagen anser att den korta informationen om 3D-formatet i slutet av trailrarna räcker 

för att få publiken intresserad. Trailerns effekt kanske kommer till uttryck på så vis att publiken 

först ska få se ett montage av action, spektakel och specialeffekter, och att när publiken sen får veta 

att filmen dessutom är i 3D, så tänker den tillbaka på det den nyss sett och tänker att det måste bli 

ännu bättre och häftigare i 3D. 

Det är viktigt att också tänka på Kernans och Streets resonemang kring trailrar. Trailrar är först och 

främst reklamfilmer som ska få människor att vilja se en film på bio. Därför måste man ha i åtanke 

att filmbolagen alltså har gjort ett medvetet val och anser att det som visas i trailern och hur denna 

är utformad är det absolut bästa sättet att sälja filmen på. 

Trailrarnas syfte är, som Street uttryckte det, att få en dålig film att se bra ut och att få en bra film 

att se bättre ut. I ljuset av detta, har filmbolagen alltså dömt marknadsföringen av 3D-formatet som 

överflödigt, onödigt eller rent av i vägen för hur filmen bäst ska framställas. Kanske får man anta att 

marknadsföringen av 3D-formatet görs i andra paratexter till filmen, som ett slags komplement till  

trailern. Det kan vara något att forska vidare i. 

Som sagt, jag kan endast vara spekulativ i dessa möjliga förklaringar. Personligen tycker jag dock 
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att det är något förvånande och oväntat att trailrarna inte informerar om 3D-formatet i större 

utsträckning. 

Undantaget är som sagt trailern till The Smurfs, som visar upp flera av de konventioner i trailrar till 

3D-filmer som Johnston slog fast. Här går att hitta ”the Masters of Ceremonies”, det direkta tilltalet 

till publiken, demonstrationen av 3D-effekten och det specialskapade materialet till just trailern.  

The Smurfs-trailern går alltså stick i stäv med resultatet jag hittat i de övriga trailrarna och väcker 

flera funderingar och frågor, som leder mig in på möjlig fortsatt forskning. 

Kanske existerar det en mängd specialskapade trailrar som visas i 3D-format, som i ännu större 

utsträckning liknar de trailrar och konventioner som skapades under 1950-talet? Trailern till The 

Smurfs antyder synnerligen det. Det är förstås en begränsning att analysera trailrar till 3D-filmer i 

platt format framför datorn. Därför föreslår jag som framtida forskning och utveckling av mitt 

arbete en studie av trailrar som görs på plats i biografer (eller åtminstone under visningsformer som 

erbjuder 3D-format) för att ta reda på hur konventionerna för dessa trailrar ser ut och om de skiljer 

sig från konventionerna för trailrar i platt format. 

Vidare forskning skulle också kunna ta upp fler aspekter av marknadsföringen av 3D-filmer, såsom 

filmaffischer och annan paratextuell marknadsföring. I mitt arbete har jag också enbart fokuserat på 

de trailrar som skapades under Johnstons avgränsade årtal samt under de årtal som är aktuella för 

trailrarna för min egen analys. 3D-filmer har gjorts då och då även mellan dessa perioder, varför det 

kan finnas en poäng i att ta med även dessa för att tydligare fastställa konventioner och kanske 

identifiera en utvecklingskurva. 

Studien jag har genomfört har varit intressant med både väntade och oväntade resultat. Med andra 

möjligheter och större material kan det vara möjligt att jag kunnat göra mer säkra slutsatser och 

utröna tydligare förklaringar, men jag anser att resultatet av mitt arbete är nog så intressant. Det 

visar på att trailrar är ett intressant ämne där det finns mycket att upptäcka. Trailrar är självständiga 

analyserbara texter som kan säga mycket om filmkultur och marknadsföring, konventioner och 

grepp, samt utveckling och återanvändning av konventioner.  
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6. Sammanfattning

Denna uppsats handlar om filmtrailrar, och mer specifikt trailrar som marknadsför 3D-filmer. Syftet 

är att lyfta fram ett till stora delar outforskat ämne och undersöka likheter och skillnader i  

konventioner mellan trailrar från 50-talet och moderna trailrar. 

Frågorna jag ämnar svara är: Hur marknadsför moderna, samtida trailrar 3D-teknologin? Finns det 

gemensamma konventioner och stilistiska grepp som är genomgående för dessa trailrar? Vad finns 

det för likheter respektive skillnader i konventioner och grepp? Vad har förändrats i 

marknadsföringen av 3D-teknologin sedan 1950-talet?

Forskningsfältet trailrar är till stora delar outforskat, men mitt arbete lyfter fram några studier som 

gjorts. Kernan har skrivit en bok om trailrar i allmänhet och utformat tankar och resonemang om 

vad en trailer är. Hon utgår ifrån ett retoriskt synsätt och menar att det går att utläsa hur studior via 

trailrar ”talar” till publiken. Street har skrivit en artikel som utgår ifrån Esther Harris, som skapade 

trailrar i England, och hennes arbete. Street redogör för Harris trailrar i synnerhet och filmtrailrar i  

allmänhet och knyter an till det Kernan redogör för i sin bok. 

Johnston har skrivit om hur trailrar marknadsför teknologi, däribland en artikel om just trailrar för 

3D-filmer. Det är denna artikel, med hans resonemang och resultat, som ligger till grund som 

teoretisk ram för detta arbete. Johnston menar att en rad konventioner och grepp utvecklades under 

1950-talet för att lyfta fram 3D-formatet som den stora stjärnan som skulle locka tillbaka publiken 

till biograferna. Han menar att scener och sekvenser med action, specialeffekter och spektakel lyftes 

fram så att publiken skulle få se prov på vad formatet kunde göra. Speciellt klipp med utstickande 

föremål eller armar, vapen eller liknande, framhävdes för att understryka den tredje dimensionen. 

Man använde även textskyltar och berättarröster som berättade och informerade om 3D-teknologin, 

samt så kallade ”Masters of Ceremonies”; specialskapade segment i trailern där, oftast, en 

skådespelare (som sig själv eller i sin roll) vände sig direkt till publiken och berättade om 3D-

formatet. 

I min analys utgår jag ifrån Johnstons teorier och analyserar sedan trailrarna till Avatar, The Final  

Destination, Tron: Legacy, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, The Three Musketeers, 

The Adventures of Tintin, Men In Black 3 samt The Smurfs. Jag finner att trailrarna gör väldigt lite 
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eller inget alls för att informera om 3D-formatet, men att konventioner i val av klipp och scener är  

sig lika sedan 50-talet. Med andra ord, att scener med action, specialeffekter, spektakel, och saker 

och föremål och annat som sticker ut ur skärmen lyfts fram. Undantaget är trailern till The Smurfs 

som till stor del är lik trailerkonventionerna från 50-talet, i det att den vänder sig direkt till publiken  

i specialgjort material i sitt tilltal och använder sig av ”the Master of Ceremonies”. 

Jag kommer fram till att mycket i de moderna trailrarna är sig likt och att flera konventioner och 

grepp lever kvar sedan 50-talet. De största skillnaderna ligger i det direkta tilltalet till publiken och 

att de moderna trailrarna tycks tona ner budskapet om 3D-formatet i de moderna trailrarna.
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