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1. INTRODUKTION 

1.1 Allmänna ord om boktrailern 

Kortfilmen är filminnovationens och medieinnovationens spelbräde i och med sin obe-

gränsade mångfald och de små resurserna den kräver i jämförelse med exempelvis lång-

filmen. Den ger utrymme för experiment och nya tolkningar. Det är just genom kortfil-

men som långfilmen, filmbranschen och de audiovisuella medierna överlag utvecklas. 

(jfr Elsey & Kelly 2002 s. 4, s. 128). Kortfilm idag är i allt större utsträckning ett sätt 

för kreativa personer att bedriva sina drömmar och visioner (ibid. 2002 s. 130).  

Boktrailern har existerat i dryga tio år och är en ung kortfilmsform med en i högsta grad 

konstnärlig natur och en speciell samhällelig och kommersiell uppgift. Den moderna 

boktrailern är ett innovativt och multimedialt fenomen som har visat framgång på da-

gens mediemarknad. Boktrailern uppkom inte plötsligt ur intet. Boktrailerfenomenet är 

en logisk följd av den banbrytande förändringen i relationen mellan skriftliga och au-

diovisuella texter i den moderna mediemiljön. Det är ett resultat av en lång utvecklings-

process som började vid sekelskiftet och fortsatte under den teknologiska revolutionen. 

Dock till sin kärna är boktrailern en reaktion på den minskade litteraturkonsumtionen 

och det växande behovet av audiovisuell stimulering (jfr Cecil, 2012 s. 17). Boktrailer-

formatet härstammar från filmtrailerformatet, men till skillnad från filmtrailrar varierar i 

sitt innehåll och genomförande i mycket högre grad. Boktrailern är en väldigt bred och 

omfattande term och kan även ses som en hybridform där både kommersialism och 

konst möts. Således har den mycket intressanta framtidsutsikter och potential inom 

branschen, särskilt med tanke på kortfilmformatets växande popularitet och tillgängliga 

distributionsplattformar inom både den samhälleliga och kommersiella sektorn i det 

snabbt växande multimediala samhället.  

 

 



 

 

8 

1.2 Målsättning  

Jag finner det förvånande att boktrailern inte blivit mål för vetenskaplig forskning trots 

att fenomenet existerat i dryga tio år och har behandlats i en mångfald populärkulturella 

artiklar. Därför vill jag tillägna mitt examensarbete en övergripande kartläggning och 

studie av denna kortfilmsform som grund för framtida forskning. Den centrala fråge-

ställningen jag söker svar på är hur boktrailerkonceptet har utvecklats och anpassat sig 

till den kontinuerligt levande informationsteknologiska miljön för att uppfylla sina sam-

hälleliga och kommersiella funktioner. Den här centrala frågan kräver formulering av en 

rad mer konkreta frågor:  

- Hur har boktrailern utvecklats under det senaste årtiondet? 

- Vilka former av boktrailrar har visat sig vara mest livskraftiga? 

- Vilka kommersiella uppgifter uppfyller boktrailern? 

- Vilka utmaningar möter boktrailern då den transformerar bokens verbala format till 

kortfilmens audiovisuella format? 

 

Dessa är frågorna jag strävar att besvara i mitt examensarbete. Utöver detta erbjuder jag 

två möjliga lösningar på den filmkonstnärliga boktrailerns centrala utmaning, förknip-

pad med den sista frågeställningen. Frågorna är behandlade i successiv ordning.  

1.3 Avgränsning 

Jag utesluter audiovisuell reklam för facklitteratur och andra icke fiktiva verk ur detta 

arbete, trots att även de kan hänvisas till som boktrailrar. Audiovisuell marknadsföring 

för det här slaget av litteratur ger upphov till ett antal intressanta frågeställningar för 

framtida studier. 

1.4 Skriftliga källor 

Boktrailertraditionen är tills vidare inte behandlad i medie- eller filmvetenskapen. Följ-

aktligen finns det ingen akademisk forskning eller någon utförlig kartläggning av ämnet 

som jag kan hänvisa till. Däremot hänvisar jag till existerande artiklar och populärkultu-
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rella texter om boktrailern, ett antal pragmatisk litteratur samt litteratur som fokuserar 

på närliggande ämnen såsom marknadsföring, filmtrailertraditionen, kortfilmstraditio-

nen och litteraturbranschen. 

1.5 Andra källor 

Jag har ägnat de senaste dryga två åren, fr.o.m. hösten 2013 till våren 2015, till research 

av boktrailern på globalt plan, med speciell fokus på Storbritannien där jag utförde mitt 

studieutbyte vid Middlesex University, London, under läsår 2013-2014. Under denna tid 

har jag erhållit en stor mängd kunskap om boktrailerfenomenet. Jag har sett hundratals 

boktrailrar och engagerat mig i observation, med andra ord fältarbete i boktrailerni-

schen, filmbranschen, litteraturbranschen och marknadsföringsbranschen, inklusive in-

ternet där jag studerat bl.a. boktrailerplattformar och diskussionsforum. Min samlade 

kunskap kan inte erhållas på något annat sätt och är en källa som spelar en avgörande 

roll i mitt arbete. Därför kompletterar jag de i föregående underkapitel nämnda skriftliga 

källorna med resultat av fältarbete. Fältarbetet omfattar dessutom konsument- och för-

fattarintervjuer samt frågeformulär. Jag har intervjuat brittiska författaren Munir Bello 

(2014), finlandssvenska och ryska författaren Zinaida Lindén (2015) och brittiska pris-

belönade boktrailerproducenten Josh Rafé Coles (2014). De centrala frågorna jag har 

ställt dem är:  
 

[…]  

2. What do you think are the pros and cons with book trailers? (Positive/negative effects on the 

reader.) 

[…]  

5. What challenges are there in making a book trailer? 

[…]  

7. Thoughts on visualising the story/characters on the reader’s behalf, good/bad? 

8. What makes a good book trailer? 

[…]  

 

Se “Bilaga 1. Intervjufrågor till Munir Bello, Zinaida Lindén och Josh Rafé Coles” för 

alla ställda frågor. 
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Mitt frågeformulär har öppna svar och har fyllts i av 22 deltagare bestående av både för-

fattare och litteraturkonsumenter i olika åldrar. Undersökningen ägde rum under North 

London Literary Festival mellan den 02.04.2014-03.04.2014 i London. Frågeformulä-

rets syfte är inte en uttömmande kvantitativ undersökning, utan snarare att undersöka 

svar på ett kvalitativt sätt som skapar förutsättningarna för ytterligare, mer specifika un-

dersökningar med en större provpublik. Frågeformuläret är tvådelat – första delen är 

ämnad för alla, medan andra den delen för författare/utgivare. Frågeformulärets centrala 

frågor som jag behandlar i detta arbete är följande:  

 
Del 1. 

[…]  

3. Would you watch a book trailer when choosing a book or prior to reading a book you’ve al-

ready decided on? 

4. Do you think it would have a positive effect your reading experience? Why? 

5. Do you think it would compromise your reading experience? Why? 

[…]  

Del 2. 

[…] 

9. Would you consider a book trailers as a marketing tool for your book? 

Why/why not? 

[…] 

 

Se ”Bilaga 2. Frågeformulär om boktrailern” för alla ställda frågor. 

 

I underkapitel ”3.2 Filmkonstnärliga boktrailern – fantasins död?” hänvisar jag dessut-

om till ett praktiskt arbete jag har utfört under hösten 2014 i samband med mina utby-

tesstudier i London. Arbetet består av ett boktrailerkoncept som jag har utvecklat i sam-

arbete med författaren Munir Bello för hans debutroman, en romantisk komedi som he-

ter The Break-Up Recipe utgiven år 2013. Arbetets ändamål har varit att bättre förstå de 

tekniska och konceptuella utmaningarna som boktrailern och boktrailermakaren står in-

för. I mitt examensarbete tillämpar jag konceptet som ett illustrativt exempel på en av 
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de två lösningar jag erbjuder till en av den filmkonstnärliga boktrailerns centrala utma-

ningar. 

 

Jag anser att all dessa data ger förutom ett teoretiskt, ett viktigt pragmatiskt perspektiv 

på de ställda frågorna.  

Eftersom mitt arbete är en kartläggning nämner jag en rad olika online-baserade boktrai-

lerresurser i detta arbete. Länkar till dessa resurser finns i ”Boktrailerresurser” efter 

källförteckningen. 

1.6 Metodik 

Mitt examensarbete är en deskriptiv och tolkande fallstudie med en kvalitativ ansats. 

Som Sharan B Merriam skriver i sin bok Fallstudien som forskningsmetod bygger fall-

studien på en studie av en specifik företeelse såsom ett program, skeende, eller person.  

(1994/1988 s. 24).  Den deskriptiva fallstudien är ändamålsenlig då man ska beskriva 

och förklara en företeelse (ibid. s. 22). Mats Ekström och Larsåke Larsson förklarar vi-

dare i sin bok Metoder i kommunikationsvetenskap att ”I vissa studier undersöker fors-

karen mycket ingående ett eller ett fåtal fall. Utifrån ett flertal olika källor beskrivs fallet 

ingående ur många olika aspekter” (2010 s. 19). Mirriam skriver dessutom att ”Tolkan-

de fallstudier rymmer också de många beskrivningar. Denna deskriptiva information 

används dock för att utveckla begreppsliga kategorier […]” (1994/1988 s. 41). Mitt ar-

bete består alltså både av en deskriptiv och tolkande del, vilket jag skriver mera om se-

nare i detta underkapitel. I enlighet med Arcadas anvisningar för utredningsarbeten (Ar-

cada, 2015) är mitt examensarbetes metodikdel kort i relation till resten av arbetet. Var-

för jag valt den kvalitativa metoden och den begreppsligt-induktiva kunskapsmodellen 

är följande: De kvalitativa metodernas avgörande fördel för mitt arbete är dess kapacitet 

att få en djupare inblick i resonemanget av mina muntliga, skriftliga och audiovisuella 

källor, och på så sätt se till helheten samtidigt som mängden data hålls hanterbar. Som 

Bo Eneroth (1984 s. 76) uttrycker det i sin bok Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i 

kvalitativ metod ”Den kvalitativa metodens mål är att blottlägga en mängd kvaliteter 

som relativt väl fångar in det centrala hos en viss företeelse, dvs att skaffa sej ett be-

grepp om företeelsen ifråga.” 
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Den empiriska delen av detta arbete är tvådelad och tillämpar en rad kvalitativa meto-

der. Den första delen, Del ”2. Boktrailern – en ny medieprodukt: koncept, historia och 

kommersialisering” bygger på en tolkande fallstudie där jag definierar och kategoriserar 

fenomenet genom att hitta genemsamma faktorer i underkapitel ”2.1 Vad är en boktrai-

ler?” och ”2.2. Typer av boktrailrar”. Som Merriam (1994/1988 s. 145) påpekar ”Att 

utveckla kategorier […] innebär att man måste leta efter regelbundenheter och företeel-

ser som återkommer i informationen.” Kapitlet fortsätter som en omfattande kartlägg-

ning av boktrailerfenomenet, alltså till största del en deskriptiv fallstudie som baserar 

sig på mitt fältarbete.   

I den andra empiriska delen, Del ”3. Filmkonstnärliga boktrailern”, använder jag mig av 

de personliga intervjuerna. Intervjuerna är semistrukturerade. Samma eller liknande frå-

gor har ställts alla personer och har öppna svarsmöjligheter (Merriam, 1994/1988 s. 88). 

I mitt val av intervjuobjekt har jag tillämpat variationsurval, där som Larsson påpekar är 

ändamålet att ”personerna representerar en bredd inom fenomenet” (2010 s. 61). För att 

få en bättre helhetsbild har jag kompletterad intervjuerna med det kvalitativa frågefor-

muläret med öppna svar där jag tillämpat proportionellt stratifierat urval för att urvalet 

ska motsvara populationen i så stor grad som möjligt (Johansson, 2010 s. 92). I den 

andra empiriska delen av mitt arbete hänvisar jag dessutom till det praktiska arbetet.  

Jag använder mig av följande metodiklitteratur: 

Metoder i kommunikationsvetenskap (Ekström & Larsson, red. 2010) 

Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i kvalitativ metod (Eneroth, 1984) 

Fallstudien som forskningsmetod (Merriam, 1994/1988) 
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2. BOKTRAILERN – EN NY PRODUKT AV MEDIEINDUSTRIN: 

KONCEPT, HISTORIA OCH KOMMERSIALISERING 

2.1 Vad är en boktrailer?  

En boktrailer är en kortfilm vars längd varierar mellan 30 sekunder och två minuter, och 

vars huvudsakliga syfte är att marknadsföra och väcka intresse för en bok hos den po-

tentiella läsaren. Emellertid i dagens läge finns det ingen tydlig definition av termen 

”boktrailer”. Det förekommer dessutom en rad olika engelska variationer av termen, 

bland dem book trailer, literary short, book reel och book video. I detta arbete håller jag 

mig till den svenska termen ”boktrailer”. Men hur kan man definiera en boktrailer? Och 

vilken är den dominerande definitionen? 

 

Den förmodligen första moderna boktrailermakaren och innehavaren av varumärket 

book trailer® (2008 s. 8) Sheila Clover definierar sitt varumärke så här: 

 
Technically, a book trailer® is an acted-out dramatization of a book synopsis. If you look at the 

trademark on this term […] Book trailers® use scenes from the book with live actors. These are 

primarily professionally made, and involve full production crews. (ibid. s. 15.)  

 

English menar att det registrerade varumärket book trailer® bygger på en professionell, 

skådespelad dramatisering av bokens synopsis. I motsats till de andra boktrailertyperna 

präglas den här definitionen av en rad specifika krav såsom jämförelsevis stor budget, 

professionellt produktionsteam, skådespelare och självinspelat videomaterial.  

 

Till skillnad från English beskrivning har termen ”boktrailer” och dess engelska mot-

svarigheter en mycket mer omfattande betydelse i litteratur- och mediebranschen – 

bland annat filmkritiker, litteraturkritiker och journalister beskriver ofta alla korta inne-

hållsvisualiseringar av böcker med denna term, bland dem animation, slideshower be-

stående av stillbilder samt filmkonstnärliga och avantgardistiska boktrailrar av hög kva-

litet. (Jfr Lopez-Monsalve, 2014; Jewell & Jones, 2013 s. 1; Esomba, 2013 s. 165). De 

sist uppräknade kallas på engelska cinematic book trailers eller literary shorts. I motsats 

till animation och bildslideshow innehåller en filmkonstnärlig boktrailer inspelat mate-
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rial, montage, narrativ och skådespelare som tillsammans utgör ett utdrag ur boken eller 

bokens hela synopsis. Den här boktrailertypen motsvarar bäst English beskrivning av 

sitt varumärke. Den filmkonstnärliga boktrailern behöver dock inte nödvändigtvis vara 

linjär eller följa klassisk dramaturgi, och kan vara formad som ett abstrakt och mångty-

digt verk. Av alla boktrailerformar kommer filmkonstnärliga boktrailern närmast film-

trailern i sin utformning. 

 

Som de flesta skribenterna klamrar jag mig inte heller fast vid den smala innebörden 

kopplad till varumärket, utan använder mig av den bredare, men fortfarande avgränsade 

definitionen av begreppet ”boktrailer” i detta arbete: En boktrailer är en kortfilm som på 

något vis representerar och återspeglar bokens innehåll, alltså ger en övergripande upp-

fattningen om narrativet, genren, karaktärerna och romanens idéer.  

 

Det är dock viktigt att uppmärksamma att den största delen av framgångsrika boktrailrar 

i flera avseenden idag är just filmkonstnärliga och av hög kvalitet. Just dessa boktrailrar 

frodas på filmfestivaler och i filmtävlingar, eftersom de också kan ses som självständiga 

kortfilmer. Det är rimligt att anta att en boktrailer med professionellt produktionsteam, 

skådespelare och en rymlig budget, som i English beskrivning av varumärket, är den 

mest framgångsrika och konkurrenskraftiga boktrailertypen när det gäller bokförsälj-

ning. Så här säger litteraturbranschaktören och online-marknadsföringsexperten Jeff 

Yamaguchi: 

Something I'm hopeful for, people see it less as commercials, and more as a creative short film. 

That's what people want to see, that's the kind of thing that gets shared. And the medium of video 

online, there's no shortage of it, but boy is there a huge opportunity to do amazing stuff. (Knesch-

ke, 2012.) 

 

Jag fokuserar på den här typen av boktrailrar i Del ”3. Filmkonstnärliga boktrailern”.  

 

Vad är då inte en boktrailer? En boktrailer är inte en filmatisering, film om författaren, 

uppläst utdrag eller intervju med författaren, teaser eller reklam som enbart behandlar 

något särskilt tema eller ämne i boken för att dra uppmärksamhet eller marknadsföra 

det. (Jfr Esomba, 2013 s. 165.) Mina observationer av olika slags boktrailrar visar ändå 



 

 

15 

att element ur dessa kan potentiellt ingå i en boktrailer. Det viktigaste kriteriet förblir 

ändå representationen av boken som en helhet. 

2.2 Typer av boktrailrar  

Det finns flera olika tillvägagångssätt att gruppera boktrailrar. Vi kan till exempel dela 

upp dem i professionella och amatörgjorda, enligt de böckers genrer som de represente-

rar, enligt längd, osv. Dock ur produktionens och den filmkonstnärliga synvinkeln är de 

mest relevanta klassifikationerna baserade på vilka tekniska och kinematografiska lös-

ningar används. Ur denna synvinkel är det ändamålsenligt att kategorisera dem grovt i 

tre stora huvudgrupper, vilka jag redan tangerat i underkapitel ”2.1 Vad är en boktrai-

ler?” Dessa är:  

- Stillbilder  

- Animation  

- Filmkonstnärliga boktrailrar   

 

Dessa tre huvudgrupper har ändå vissa gemensamma element – de använder sig alla av 

skriven text, musik och/eller voice-over som stöd i någon form. De kan dessutom kom-

binera olika element ur varandras grupper – animerade element i en filmkonstnärlig 

boktrailer, stillbilder i en animation, rörlig bild i en bildslideshow, osv. (se Figur 1.). 

Beträffande genre kan boktrailrar ha samma mångfald genrer som lång- och kortfilm, 

men med sina specifika drag och uppgifter. Som följande presenterar jag dessa huvud-

grupper mera ingående kompletterade med exempel, illustrationer och länkar.  
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Figur 1. De tre huvudgrupperna och deras gemensamma element. 
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2.2.1 Stillbilder 

Stillbilder arrangerade till en bildslideshow är förmodligen ursprungsformen för boktra-

ilrar daterad redan på 1980-talet (jfr Goethe Institut, 2013). Den var och är fortfarande 

populär bland amatörer och små professionella aktörer, t.ex. självutgivande författare, 

författare med små förlag och andra privatpersoner. Dessa ”stillbildsboktrailrar” kan 

också vara professionellt gjorda och använda sig av andra element. De sprids genom 

samma kanaler som andra typer av boktrailrar.     

 

Figur 2. Skärmdump ur boktrailern för Wild and Unruly (2012). Författare Amanda 

McIntyre. Boken utgiven år 2011.  

http://www.bookreels.com/romance/wild-and-unruly/ 

 

Denna boktrailer är ett typiskt exempel på en professionell trailer som tillämpar stillbil-

der, ackompanjerade av musik och kompletterade med skriven text. Både amatör- och 

proffsskapade stillbildsbaserade boktrailrar kan ofta kännas opersonliga eftersom de för 

det mesta innehåller bilder från digitala fotoarkiv. De kan också innehålla grafik och 

elementära animerade element. Det här slaget av trailrar kan man göra på egen hand el-

ler beställa av små online-baserade produktionsbolag för allt från tiotals till några hund-

ra dollar.  
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Figur 3. Skärmdump ur boktrailern (2009) för romanen Sold (2009). Författare Patricia 

McCormick. Boken utgiven år 2006.  

http://www.youtube.com/watch?v=ytlDtf-AXTE 

 

Ett representativt exempel på en amatörgjord boktrailer där bilderna är arrangerade i en 

slideshow med olika elementära övergångsanimationer som kommit med programvaran 

som använts i skapandet av trailern. Boktrailern i fråga kombinerar arkivfoton med mu-

sik och text.  

 

 

 

 

 



 

 

19 

2.2.2 Animationer 

Animerade boktrailrar kräver en hög grad av teknisk kompetens. Därför är animerade 

boktrailrar oftast professionellt gjorda beställningsarbeten.    

 

Figur 4. Skärmdump ur boktrailern (2013) för romanen Inferno. Författare Dan Brown.  

Boken utgiven år 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=CiJ0bXTL3V0 

 

Boktrailern för Dan Browns roman Inferno är ett utmärkt exempel på en trailer som 

kombinerar alla förutom det filmkonstnärliga elementet, i och med att den inte innehål-

ler direkt filmkonst, alltså inspelad rörlig bild, montage eller skådespelare. Denna bok-

trailer är professionell och en kombination av fotomanipulerade och animerade stillbil-

der, grafiska animerade element, musik, voice-over och text.  
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Figur 5. Skärmdump ur boktrailern (2013) för fantasyromanen Marked, i serien Soul 

Guardians. Författare Kim Richardson. Boken utgiven år 2011.  

https://www.youtube.com/watch?v=bZ4X6HcT8Ts 

 

Boktrailern för Kim Richardsons fantasyroman Marked är ett ”rent” animerat professio-

nellt verk som använder sig av 3D-animation. I det här fallet har författaren skapat bok-

trailern själv efter att ha studerat 3D-animation på universitetsnivå. Hur Richardson har 

gått tillväga för att skapa animationen skriver hon i detalj på sin blogg ”Kim Richard-

son’s blog”. Länken till inlägget finns i ”Boktrailerresurser”.  
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2.2.3 Filmkonstnärliga boktrailrar 

Filmkonstnärliga boktrailrar kräver en rad multidisciplinariska kompetenser, och kräver 

både teknisk och konstnärlig utbildning. Därför är de nästan uteslutande alltid profes-

sionellt gjorda beställningsarbeten. 

 

Figur 6. Skärmdump ur boktrailern (2014) för Monument 14: Savage. Författare Emmy 

Laybourne. Boken utgiven år 2014.  

http://www.red14films.com/savage-drift/ 

 

Boktrailern för tredje boken Savage i serien Monument 14 skriven av Emmy Laybourne 

är ett utmärkt representativt exempel på en filmkonstnärlig boktrailer. Den innehåller 

montage, skådespeleri, scenografi och ett narrativ. Trailern går ett steg vidare och an-

vänder sig av specialeffekter såsom flygande militärplan. Det amerikanska wide screen 

1.85:1 bildformatet, typiskt för biografer räcker till att man associerar trailern genast 

med en filmatisk upplevelse. Trailerns utförande uppnår en så pass hög teknisk nivå att 

den kan enkelt misstas för en filmtrailer. På produktionsbolagets webbsida uttrycker 

Laybourne hur nöjd hon är med trailern och hoppas på att filmatiseringen av romanen 
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lyckas lika bra. ”Now my dearest hope is that when the movie gets made (and it's in the 

works) it looks as good as the trailer.” (Red 14 Films.) 

 

 

Figur 7. Skärmdump ur boktrailern (2013) för romanen Blind Turn. Författare Todd 

Garlington. Boken utgiven år 2012. 

https://vimeo.com/70552462 

 

Ett till exempel på en filmkonstnärlig boktrailer som innehåller montage, skådespelare 

och scenografi. Som den här boktrailern demonstrerar finns det också olika sätt att byg-

ga upp filmkonstnärliga boktrailrar. Exempelvis boktrailern i fråga tillämpar ett dyna-

miskt klipp, ett slags abstrakt kollage av rörliga bilder med färre konkreta objekt eller 

karaktärer i bild. På det sättet fokuserar trailern på skapandet av stämningen och tonen i 

romanen i stället för etablering av till exempel karaktärerna.  
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2.3 Boktrailerns ursprung: 1980-2004 

Som jag konstaterar i underkapitel ”2.2 Typer av boktrailrar” ligger i grunden för den 

moderna boktrailern en slags analog ”boktrailer" som motsvarade sin tids teknologi och 

bestod huvudsakligen av stillbilder arrangerade i en slideshow med musikackompanje-

mang, upplästa utdrag ur texten och/eller skriven text i bild. Den moderna boktrailern är 

en efterträdare och förekommer i en mångfald olika utföranden och av olika upphovs-

män, både av hög och låg kvalitet. 

 
Behovet för den moderna boktrailern har uppkommit som en följd av huvudsakligen två 

progressiva utvecklingar förknippade med de teknologiska framstegen och en oroväck-

ande retroaktiv tendens, ironiskt nog också förknippad med de teknologiska framstegen:  

 

1. Marknadsföringen och populariseringen av diverse samhälleligt och kommersiellt 

innehåll håller på att övergå i allt större utsträckning till den digitala audiovisuella tradi-

tionen (Trimble, 2014).  

 

2. Sociala nätverkstjänster som började utvecklas till sin nuvarande form i slutet av 

1990-talet och in i 2000-talet (Jue, et al., 2009 s. 44) har allt större betydelse i mark-

nadsföringen (Tuten, 2008 s. 35). 

 

 3. Sist, och mest oroväckande, behovet för audiovisuell marknadsföring av böcker bör-

jade trä fram i USA och följaktligen i hela världen på grund av minskat intresse för läs-

ning, speciellt bland unga (Iyengar & Ball, 2007; Kurschus, 2014 s. 169). 

 

Det kan hävdas att utvecklingen av ett marknadsföringsverktyg såsom boktrailerforma-

tet var ett helt naturligt fenomen. En bok som tappar läsare har inget annat alternativ att 

få en audiens än att använda sig av moderna teknologier för att marknadsföra sig själv 

och utvecklas i takt med omvärlden. I dagens läge är det allt tydligare att en textbaserad 

konstform klarar sig allt sämre utan en audiovisuell representation. Men var började 

det? 
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USA, som i de flesta fall är vårt medielandskaps nybyggare introducerade den moderna 

boktrailern till kortfilmstraditionen runt sekelskiftet (jfr Metz, 2012) och har sedan dess 

varit en långsamt blomstrande marknad, sysselsatt allt flera produktionsbolag, författare, 

förlag och bokförsäljare.  

 

En av de första personerna som reagerade på dessa tendenser och utvecklingar i samhäl-

let var amerikanska aspirerande författaren och mediebranschaktören Sheila Clover 

English. English skapade förmodligen den första moderna boktrailern någonsin år 2002 

för sin favoritförfattares, Christine Feehans, kärleksromanen Dark Symphony och för-

sökte distribuera den i dvd-format till ett flertal bokförsäljare och förlag. Före detta bok-

försäljaren Borders Group, baserat i Michigan var det första företaget som publicerade 

en boktrailer, denna boktrailer, på sin webbplats och möttes av mycket positiva reaktio-

ner. Bolaget gick i konkurs år 2011. I det här skedet var boktrailerfenomenet dock fort-

farande i högsta grad okänt.  

 
I can honestly say that at no point did anyone I met with say they had even heard of the term. It 

took a lot of time, effort, and money just to get people to understand what a book trailer® was. 

During that time I applied for a trademark for the term, and my very knowledgeable attorneys 

were able to get that trademark for me. (English, 2008 s. 12.) 

 
Parallellt med Dark Symphony-projektet, började boktrailern långsamt utvecklas som en 

marknad i USA, och engagera debuterande och framgångsrika författare, förlag, pro-

duktionsbolag och särskilt B- och C-radens skådespelare. 

 

Även om English registrerade termen book trailer® år 2003 som sitt produktionsbolags 

varumärke, var det först år 2006 då boktrailern hade ett betydande genombrott. 

2.4 Boktrailerns evolution: 2005-2011 

Den avgörande processen som påverkade audiovisuell reklam av alla slag var online-

videorevolutionen som kulminerade närmare år 2006 och gav upphov till digitala vi-

deoplattformar (jfr Gibs, 2008 s. 12) och tjugohundratalets teknologiska genombrott 

överlag som gjorde sociala nätverk allt populärare. Dessa genombrott gjorde det möjligt 
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att skapa boktrailrar med hjälp av digital teknologi och distribuera dem i digitalt format. 

För det första blev de traditionella distributionsavenyerna mycket tillgängligare, dvs. 

television och biografer. English, som fortsatte att producera boktrailrar under sitt bolag 

Circle of Seven Productions, berättar att ännu år 2004 då hennes företag först började 

distribuera sina boktrailrar genom television och biografer, fanns det kring 334 biogra-

fer i USA som tog emot digital video, medan år 2006 gick siffran upp till 2996 (2008 s. 

12). För det andra, utvecklingen av digitala videoplattformar och -tjänster, speciellt Yo-

utube, grundat år 2005, led till att spridningen av audiovisuellt innehåll blev elementärt 

och innehållet blev tillgängligt till alla internetanvändare. Sedan online-

videorevolutionen fram till dagens läge är YouTube den primära visningsplattform för 

boktrailrar, och journalist för Los Angeles Times, Dawn C. Chmielewski (2006) lyfter 

fram och utgivarna Farrar, Straus and Giroux som några av de första förlagen i USA att 

använda sig av tjänsten i ett försök att få sina böcker att nå de stora massorna, med utgi-

varna Broadway och Little, Brown and Co följande i tur. Förutom förlag började också 

andra aktörer inom litteraturbranschen intressera sig för den här nya möjligheten. Direk-

tören Jeffrey Lependorf vid fonden för litterär verksamhet i New York (Literary Fund in 

New York) investerade 10 000 dollar för att få den franska memoaren, The Mystert Gu-

est (originaltitel L'invité mystère) av Gregoire Bouuiller, att nå massorna med med hjälp 

av Youtube år 2006 (Berton, 2006).  

 
Instead of the usual press releases or book tours, his money was used to create a short video 

about the book that was distributed on the popular online video site that attracts an estimated 20 

million visitors per month. The "book trailer", as the promotional video is called, is living up to 

its name. […]. (Berton, 2006.) 

 

Också online-sociala nätverkstjänster utvecklades och fungerade som en spridnings- och 

distributionskanal. Bland de första exemplen på moderna kanaler finns Sixdegrees som 

uppkom år 1997, Friendster år 2002, som följdes av Myspace och Linkedin år 2003 och 

Bebo år 2005. Dessa ledde till de idag dominerande tjänsterna Facebook år 2004 och 

Twitter år 2006 (Boyd & Ellison, 2007 s. 214-218).  

 

Tjugohundratalets omfattande digitala revolution var dock inte enbart främjande för 

boktrailern, utan som bland annat English anmärker födde allvarlig konkurrens.  ”Then, 

in 2006 the online video revolution happened, and all of a sudden we had lots of distri-
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bution possibilities and lots of competition.” (2008 s. 12.) Chmielewski (2006) instäm-

mer med English och skriver att i och med den växande medieindustrin som omfattar 

television, online-sociala nätverk, musik och video som går att ladda ner, podcasts och 

videospel, får också bokförlag kämpa om uppmärksamhet. I Chmielewskis artikel anser 

forskaren Albert N. Greco vid New Jerseys Institut för utgivningsforskning (Institute for 

Publishing Research) att konkurrensen på marknaden är en enda stor röra – och det inser 

förlagen och författarna också själva. Det handlar inte bara om att tävla med andra 

böcker, utan alla de andra medierna också.  

 

Sedan online-videorevolutionen har boktrailermarknaden intresserat allt flera aktörer 

inom litteraturbranschen och präglats av mycket experimentering i jakt efter den ultima-

ta boktrailern. Under åren har flera gamla och unga produktionsbolag försökt, lyckats 

och misslyckat att hitta sin plats på boktrailermarknaden. Bland de synligaste företag 

som lyckats och som erbjuder boktrailerprodukter av hög kvalitet idag finns bland annat 

amerikanska Circle of Seven Productions, Red 14 Films, Crimson River Producrions, 

California Videowork och ett av de yngsta bolagen, Ellipsis Entertainment.  

 

Boktrailertrenden nådde även Storbritannien där konceptet gjorde sitt genombrott då en 

grupp studerande vid University of Sunderland blev tillfrågade av författaren R. D. Ro-

nald att göra en boktrailer för sin nya bok, The Zombie Room, utgiven år 2012.  Boktrai-

lern i fråga blev en internationell succé då den vann huvudpriset i kategorin för online-

reklam på den ansedda årliga amerikanska galan för audiovisuella produktioner, The 

Annual 33d Telly Awards år 2012. (University of Sunderland, 2012.) Studenterna pro-

ducerade boktrailern med sitt produktionsbolag Contrapunto som var vid den tidpunkten 

det enda boktrailerproduktionsbolaget i Storbritannien. Verksamheten upphörde att vara 

förmånlig efter ett år och övergick till annan produktion. Idag existerar inte produk-

tionsbolaget längre. Jag hänvisar till min intervju med producenten för boktrailern i frå-

ga i ”Del 3. Filmkonstnärliga boktrailern”. 

 

I dagens läge finns det bara ett etablerat produktionsbolag i Storbritannien som fokuse-

rar på boktrailerproduktion. Det bolaget är Sheila Clover English bolag Circle of Seven 

Productions, som expanderade till London år 2012. Förutom produktionsbolag engage-

rar sig också en del globala utgivare i boktrailerptoduktion, bland de brittiska utgivarna 
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finns exempelvis Bloomsbury Publishing som lägger ut sina trailrar på sin Youtube-

kanal. 

 

Jag behandlar utgivarnas Youtube-kanaler i underkapitel ”2.5.1 Youtube”. Länkar till 

utgivares Youtube-kanaler och enskilda boktrailrar finns i ”Boktrailerresurser”. 

 

Boktrailern har också blivit uppmärksammad i Australien. Där har exempelvis den au-

straliensiska grenen av utgivaren Random House en egen Youtube-kanal för internatio-

nella boktrailrar och annan audiovisuell reklam. Likt en del andra utgivare producerar 

Random House australiensiska gren också en del egna boktrailrar, t.ex. den populära 

trailern gör Ranger’s Apprentice romanserien av John Flanagan.  

 

Boktrailermarknadens möjligheter har inte heller gått obemärkt förbi australiensiska 

film- och medieproffs. Bland annat produktionsbolaget Gothic Zen Studios och Book 

Tease erbjuder boktrailerprodukter. Boktrailerindustrin i Australien har ändå en lång 

väg att gå. ”The book industry in the US is far more developed than Australia, which is 

not surprising given the size and reach of its film industry.” (Gill, 2013). En överblick 

på den australiensiska boktrailerindustrin erbjuds i Gills artikel ”The Rise of the Litera-

ry Trailer” på Daily Reviews hemsida.  

 

Under åren 2005-2008 spred sig boktrailern också utanför de engelskspråkiga länderna 

och samlade popularitet i hela världen. Databaser och specialiserade Youtube-kanaler 

började skapas överallt och litteraturentusiaster började göra egna boktrailrar. Som föl-

jande behandlar jag de viktigaste exemplen. 

2.4.1 Tyskland 

År 2007 i Tyskland öppnade några filmstuderande en avantgardistisk nationell boktrai-

lerkanal på Youtube som heter Der Buch Trailer. År 2008 grundades det fortfarande 

verksamma stora boktrailerproduktionsbolaget Grunewald Buchtrailer som har en egen 

Youtube-kanal där de distribuerar sina boktrailrar. År 2008 var Marc Thummlers bok-

trailer för romanen Die Blumen des Bosen nominerad för ett tyskt boktrailerpris (Direct 

Group Bertelsmann, 2008). Romanen är en tysk översättning av Charles Baudelaires 
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bok (Originaltitel: Les Fleurs du mal, 1897). Den nästa betydande etappen i boktrailerns 

utveckling i Tyskland var födseln av Litvideo år 2010, en stor online-databas för in-

hemska boktrailrar. Denna plattform är fortfarande verksam. 

2.4.2 Frankrike 

I Frankrike har boktrailertraditionen inte utvecklats i samma takt som den har i Tysk-

land. Internet-resursen Liwreo, grundad år 2010 för att skapa och distribuera boktrailrar 

marknadsfördes som den främsta sajten för boktrailrar, men är idag stängd och senast 

aktiv på sin Facebook-sida år 2011. Franska utgivare av e-böcker har ett större intresse 

för boktrailrar. Recensenten och e-bok utgivaren Gaëlle Noëson skriver om Frankrikes 

boktrailerföretagsverksamhet i en artikel (2014), men lyckas nämna endast ett exempel 

– den elektroniska utgivaren Storylab Studio. En sökning på Youtube med sökorden le 

livre och la bande-annonce ger endast ett fåtal resultat av franska boktrailrar. 

2.4.3 Italien 

Boktrailertraditionen är rätt så populär i Italien. E-bokförsäljaren Newton Compton Edi-

tori, grundat år 2010 har marknadsfört sina böcker med hjälp av olika kvalitets boktrail-

rar några år. Italien har redan i fyra år varit värd för Europas mest omfattande boktrai-

lertävling, Booktrailers Online Awards. Det är värt att notera att tävlingen skiljer på 

amatörgjorda boktrailrar och professionella filmkonstnärliga boktrailrar genom att för-

dela dem i egna tävlingskategorier. 

2.4.4 Ryssland och Indien 

Om vi ser utanför USA:s och EU:s gränser kan intresset för boktrailrar observeras också 

i filmimperierna såsom Ryssland och Indien. I Ryssland ingår boktrailrar i verksam-

hetspraktiken av ett antal stora bokutgivare. Exempelvis i Ryssland har boktrailern spri-

dit sig dessutom som en form av amatör- och hobbykonst. Skapandet av boktrailrar har 

införts bland annat i skolprogram, och det organiseras också boktrailerfestivaler och – 

tävlingar. En översyn av boktrailern i Ryssland finns i artikeln ”Russian Publishers Ex-

plore the World of Book Trailers” av Dennis Abrams, skriven 2015, och på webbresur-

sen booktrailers.ru. 
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I Indien växer boktrailerindustrin snabbt, vilket också den stora elektroniska recensent-

sajten publicingperspectives.com återger i sin artikel. ”In India, publishers like Harper-

collins and Westland have already started releasing trailers for some of their major pub-

lications.” (Dennis Abrams, 2014.)  

2.4.5 Finland 

I Finland har boktrailrar inte uppnått sin fulla potential. De är fortfarande ett oetablerat 

koncept som uppmärksammats väldigt lite av allmänheten och förekommer främst i en-

staka blogginlägg eller populärkulturella artiklar – en utveckling som skett under åren 

2013 och 2014. Däremot har de finska förlagen börjat småningom dra nytta av koncep-

tet. 

En av de största utgivarna på den finska litteraturmarknaden, Bonnierförlagen, som om-

fattar de finska dotterförlagen WSOY, Tammi och Johnny Kniga, har en egen kanal på 

Youtube som innehåller främst audiovisuell marknadsföring av olika slag, såsom förfat-

tarintervjuer och teasers. Dessa faller utanför boktrailerkonceptet. Det förekommer dock 

också en liten mängd boktrailrar, vissa även av högre kvalitet, dvs.  filmkonstnärliga 

boktrailrar. 

Också det finska förlaget Otava har en egen Youtube-kanal där en enstaka boktrailer 

kan hittas. Mina observationer visar att boktrailrarna i fråga är beställningsarbeten till en 

handfull oidentifierade inhemska produktionsbolag som producerar dem slumpmässigt. 

Tills vidare finns det inga inhemska produktionsbolag som skulle fokusera på boktrai-

lerproduktion, eller nämna boktrailern bland sina tjänster. 

Schilds & Söderströms förlag har inte en aktiv Youtube-kanal i dagens läge, men från 

och med år 2015 har de också hittat ett sätt att engagera sig i boktrailerfenomenet. Det 

behandlar jag i underkapitlet ”2.5 Boktrailerns tendenser och framtidsutsikter: 2012-

2015”. 

Utöver dessa bokutgivare och deras Youtube-kanaler erbjuder det finska online-utbudet 

webbplattformen kirjatraileri.fi. Även om namnet antyder det erbjuder inte den här nät-
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resursen boktrailrar. Utbudet på denna webbplats består av e-broschyrer i PDF-format 

som användaren kan bläddra i, samt ett antal författarintervjuer. 

2.4.6 Sverige 

Bland de andra nordiska länderna har exempelvis Sverige lyckats uppmärksamma och 

utnyttja boktrailerfenomenet i större utsträckning. Än så länge finns det en tydlig on-

line-arena i det svenskspråkiga internetutbudet som presenterar en mångfald av både 

inhemska och internationella boktrailrar och böcker. Denna webbplats är boktrailer.se. 

Det finns ytterligare en webbplats som heter Clip Source där bl.a. boktrailrar är tillgäng-

liga. Bonnierförlagens svenska gren har dessutom en omfattande Youtube-kanal som är 

riktad mot den svenska marknaden och innehåller boktrailrar av olika slag. 

2.4.7 Festivaler och databaser 

Förutom den italienska Booktrailers Online Award har det under tjugohundratalet ut-

vecklats flera andra tävlingar enbart inriktade på boktrailrar av olika aktörer inom litte-

ratur- och filmbranschen. Exempel på dessa är den amerikanska The School Library 

Journal-tidningens The Trailie Award vars första prisutdelning tog plats år 2010 (Va-

lenza, 2010), The Moby Awards, som organiserades av Brooklyn-baserade självständiga 

bokutgivaren Melville House åren 2010-2012, Circle of Seven Productions egen bok-

trailertävling, Cos awards, som organiserades under åren 2005-2012, och en av de se-

naste tävlingarna, Reels Awards, som organiseras av administratörerna för boktrailerre-

sursen bokreels.com.   

 

Mellan åren 2007-2009 uppkom dessutom en mängd stora databaser speciellt för bok-

trailrar eller som inkluderade boktrailrar, bland dem book-trailers.net, bookscree-

ning.com, booktrailersforall.com och trailerspy.com. Inga av dessa är längre aktiva. 

 

Alla dessa plattformar hade ungefär samma koncept som grundaren av bookscree-

ning.com Eric Anderson beskriver i en intervju med The Abbeville Blog. 

 
Authors and publishers post them (book trailers) on YouTube and Vimeo, but they quickly get 

lost in the noise. We created bookscreening.com with the hope that it could become a hub for 
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anybody interested in watching previews of upcoming book releases. As a hub we felt that get-

ting viewers’ feedback on the trailers would be an important component to pushing the medium 

forward… Our hope is that more and more viewers will comment on the trailers, letting the crea-

tors know what works and challenging them to think more critically about what they are produ-

cing. (The Abbeville Blog, 2008.)  

 

Också stora online-försäljare som till exempel den ledande nätförsäljaren Amazon har 

hoppat på boktrailertåget och gjort videoförhandsvisningar (boktrailrar) tillgängliga på 

sina produktsidor.  

2.5 Boktrailerns tendenser och framtidsutsikter: 2012-2015 

Idag fortsätter produktionsbolag och andra aktörer som sysslar med produktion av olika 

boktrailrar sin verksamhet, bland dem det ledande bolaget Circle of Seven Productions. 

Bolaget proklamerar sin strävan att följa nya teknologiska innovationer som grunden för 

sin strategi: ”We are constantly looking for innovative ways of bringing new readers” 

(Circle of Seven Productions).  

 

Utvecklingen av boktrailern är direkt kopplad till nya fenomen inom informationstekno-

logierna. Bland de viktigaste fenomenen just nu är videotjänster såsom Youtube och 

Vimeo och deras fortsatta utveckling och tillgänglighet, samt den elektroniska boken 

och dess växande popularitet. Hur använder sig boktrailern av dessa i praktiken?  

2.5.1 Youtube 

Utgivare och försäljare runtom i världen har börjat utvidga sin verksamhet på Youtube 

genom att skapa egna kanaler och överföra sin kundkontakt delvis eller helt och hållet 

till Youtube.  Exempel på sådana förlag är:  

 

Penguin Books, Storbritannien  

Macmillan Publishers, Storbritannien  

Random House, USA  

HarperCollins , USA, Storbritannien  
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Eksmovia, Ryssland 

Albert Bonniers Förlag, Sverige 

Bonnier Books Finland, Finsk gren  

Otava, Finland 

 

Samtidigt med förlagens expandering till Youtube, stänger en del nätbaserade boktrai-

lerdatabaser eller följer i förlagens fotspår. Under åren 2012-2014 stängdes bland annat 

databaserna booktrailers.net och booksscreening.com, medan booktrailersforall.com 

överförde helt och hållet sin verksamhet till Youtube. Det uppkommer fortfarande paral-

lellt nya webbplattformar, men dessa tenderar tillägna sig två typer av verksamhet: De 

fungerar samtidigt som boktrailerarkiv och som bokförsäljare. En sådan webbplats är 

exempelvis bokreels.com som grundades år 2014 och positionerar sig själv som MTV 

(tv-kanalen Music Television) för böcker (Werris, 2014).  

2.5.2 E-boken 

Elektroniska böcker är i färd med att undantränga pappersböcker (Wollman, 2011; Hale, 

2014). Förmodligen därför är den mest synliga och framgångsrika boktrailertrenden un-

der de senaste fem åren förknippad med just e-böcker. Boktrailern har fått funktionen av 

e-bokens omslag. En titt på boktrailerutbudet idag ger stora bevis på att boktrailern fin-

ner för tillfället sin mest passliga kommersiella och konceptuella tillämpning i just den 

här bokförsäljningsnischen. Då man bläddrar i de olika digitala bokkatalogerna och spe-

ciellt genom mobila applikationer, är det mycket enkelt att klicka igång en boktrailer. 

Experten inom informationsteknologier Sovan Mandal ger mera information om detta 

fenomen i sin artikel ”E-book Trailers: Latest Trend To Promote E-books” (2012). 

 
[…] e-books are read on e-book readers and tablet devices that boasts of average to exemplary 

media capabilities. So it was just a matter of time before the idea to promote e-books with a well 

composed short film much like film trailers came along. (Mandal, 2012.) 
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2.5.3 Konst 

Parallellt med boktrailerns utveckling till en massmarknadsföringsprodukt, har det på 

senaste tid också trätt fram en motsatt tendens. Mina observationer visar att intresset för 

boktrailern som ett självständig filmkonstnärligt format har ökat, speciellt inom film-

makarkretsarna och bland boktrailerentusiaster och författare. Nya webbsidor och You-

tube-kanaler där bokentusiaster presenterar samlingar på sina favoritboktrailrar för dis-

kussion grundas kontinuerligt. Dessa resurser samlar de bästa filmkonstnärliga boktrail-

rarna ur administratörens perspektiv. Exempel på sådana webbsidor är Katie Jennings 

sida ”I Love Book Trailers!” Suzie Turners sida ”YA Trailer Park” och Youtube-

kanalen ”My Favorite Book Trailers I Like, and Love”. Länkar till dessa sidor finns i 

”Boktrailerresurser”. Boktrailrar kan alltså ses som självständiga konstnärliga verk, i 

bästa fall obundna till boken som ligger i grunden för dem. Så säger vd för Red14Films, 

Adam Cushman i en intervju: 
 

[…] they’re much like music videos. That is, stand alone works of art that don’t advertise a pro-

duct directly. Cinematic book trailers offer a huge amount of freedom for directors and filmma-

kers because the form is so new, and the rules haven’t been set quite yet. There’s a lot of room to 

move around creatively. (Gills, 2013.)  

2.5.4 Bildande verksamhet 

I dagens läge utvecklas boktrailern också i en ytterligare riktning som inte heller är di-

rekt kopplad till marknadsföring av böcker – den håller gradvis på att formas till ett 

massutbildningsprojekt. Det är frågan om ”amatör- och hobbyboktrailern”. Förmågan 

att förvandla en skriven text till något audiovisuellt används allt mera som ett medel att 

locka till läsande, ett sätt att analysera det redan lästa och ett sätt att utveckla sitt kun-

nande i kreativt skapande och programvaror. Tusentals elever och studenter skapar bok-

trailrar enligt sin kreativa och tekniska förmåga inom ramarna för olika pedagogiska 

initiativ och biblioteks workshoppar. Boktrailrar skapas också på universitetsnivå som 

en del av den pedagogiska verksamheten exempelvis i vid amerikanska Dakota State 

University, medan utgivare i Storbritannien organiserar boktrailertävlingar för skolele-

ver (Walker, 2012). Också i Finland år 2015 har förlaget Schildts & Söderströms påbör-

jat ett nytt samarbete med Esbo stad, Mattlidens skola och Esbo bibliotek där elever ska 
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skapa egna boktrailrar i samarbete med förlaget (Wickström, 2015) medan i Ryssland 

skapar filmstuderande vid Rodchenko Art School (2012) boktrailrar som en del av sina 

studier.   

Dessa initiativ har skapat ett behov för en annan slags resurs, boktrailermanualer. Dessa 

manualer beskriver steg för steg olika sätt att skapa ändamålsenliga boktrailrar och bru-

kar ge en översikt över olika tekniska resurser. Manualerna är i regel digitala och de fö-

rekommer både gratis och för en avgift. Manualerna är tillgängliga alla från författare 

till elever. Skribenterna av dessa manualer varierar från lärare och biblioteksarbetare till 

författare och filmmakare – i huvudsak sådana som är kompetenta inom de relevanta 

teknologierna och programvarorna.  Exempel på boktrailermanualer finns på följande 

webbplatser: Wordserve Water Cooler webbplats, Falmouth Elementary School Library 

hemsida, Easy Book Trailers hemsida och Vandegrift Library webbplats. Länkar till 

dessa finns i ”Boktrailerresurser” efter källförteckningen. 

2.5.5 Filmatisering 

Sedan boktrailerns födsel har en aningen överraskande, sekundär målsättning trätt fram. 

I dagens filmbransch är filmatiseringar av böcker en kontinuerligt växande verksamhet, 

(Wells-Lassagne & Hudelet, 2013 s. 1) och detta har inte gått obemärkt förbi litteratur-

branschen. Förutom bokförsäljningsmotivet kan boktrailrar också fånga intresset hos 

filmproducenter för potentiella bokfilmatiseringar genom att visa böckernas visuella 

potential (jfr Evans, 2014). 

2.5.6 Osäker framtid 

I dagens läge har boktrailern kommit en lång väg. Samtidigt fortsätter den att kämpa om 

synlighet, fastän särskilt engelskspråkiga boktrailrar är redigt tillgängliga på internet.  

 

Medierecensenten och skribenten för Chicago Tribune Nina Metz (2012) beskriver bok-

trailrar som filmtrailrars och teasers konstiga kusin. Vi kan konstatera att även om de 

existerat i dryga tio år har de gått obemärkt förbi en stor del av läsarna. Boktrailern exi-

sterar, men allmänheten ser inte den medvetet som en etablerad produkt. Bland annat 
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Metz anser att det beror på boktrailrarnas låga kvalitet. Hon menar att produktionsbola-

gen och förlagen inte gör tillräckligt stora ekonomiska satsningar på sina boktrailrar, 

men ser ändå potential i formatet och hoppas på att det utvecklas ytterligare. Allt flera 

läsare litar på internet som den främsta resursen för att se audiovisuellt material, läsa 

recensioner, köpa böcker, leta efter författarintervjuer – och boktrailrar passar in väl här. 

”Here and there, people are starting to give the concept a closer look. But first, they will 

have to rethink it entirely.” (Metz, 2012.)  

 

Boktrailern är tvungen att följa samma medietrender som regerar över medie- och 

marknadsföringsbranschen för att vara konkurrenskraftig. En av de senaste trenderna 

som vi kan iaktta är interaktivitet mellan användare/konsumenter och innehållsskapare 

(Berman et al., 2008 s. 30). Det här kan observeras i både public service och den kom-

mersiella sektorn. Boktrailern har som följd också börjat experimentera med allt mera 

interaktiva och konsumentengagerande koncept. Till exempel år 2013 uppkom en inter-

aktiv boktrailerprodukt för boken Kiss Me First, utgiven 2013 av Lottie Moggach i form 

av en webbapplikation. Boktrailerapplikationen modifierar sitt innehåll beroende på 

konsumentens användarprofil på Facebook. Ett annat exempel på ett interaktivt grafiskt 

och animerat boktrailerinitiativ är boktrailern (2013) för den danska thrillerboken De 

Vriend. Boken är skriven av den kända nederländska författaren Charles den Tex och 

utgiven 2012. Boktrailern reagerar på då användaren flyttar på muspekaren.  

Third in the series of four book trailers was illustrated and animated by Aimee de Jongh 

for Charles den Tex’ action thriller De Vriend (Friend). De Jongh’s dark and atmosphe-

ric trailer perfectly captures the confusion and paranoia of the main character, Emma’s 

predicament. Den Tex wrote the script for the trailer. […] Like De Erfgenaam (the 

Heir) before it, this book trailer uses the Skrollr technique. (Vlaanderen, 2013.) 

Huruvida den här interaktiva boktrailertrenden är här för att stanna återstår att se. Jag 

behandlar denna typ av interaktiva boktrailrar i ”Del 3. Filmkonstnärliga boktrailern”, 

underkapitel ”3.2.2 Teknisk lösning”. 

Under det senaste årtiondet har olika aktörer inom litteratur- och mediebranschen dess-

utom spekulerat och inlett olika initiativ för att hitta en ändamålsenlig och framgångsrik 

visningsplats för boktrailern på dagens litteratur- och mediemarknad. Dessa spekulatio-

ner och initiativ varierar från skolbussar och allmän trafik som visar boktrailrar på 
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skärmar, till boktrailrar som visas på skärmar i köpcentrum och bokhandlar. (Masters, 

2009; English, 2009.) Föga överraskande har än så länge inga av dessa initiativ spridit 

sig eller varit speciellt långlivade. Att distribuera boktrailrar på detta sätt kräver mera tid 

och ekonomiska resurser än att distribuera dem på internet. 

 

Eric Anderson, grundaren för den inte längre aktiva online-boktraileresursen bookscree-

ning.com är en av dem som inte heller ser potential i dessa fysiska distributionsinitiativ. 

Han är enig med Metz om att internet är boktrailerns främsta visningsplattform, men 

utvecklar tanken ett steg vidare och menar att speciellt mobila applikationer har potenti-

al att vara boktrailerns blomstringsplats:  

 
While there are efforts to implement video previews in bookstores, it is hard to imagine how the 

audio and visual overload of video displays would be appropriate in that context. And more and 

more people have the Internet in their back pocket, so the relevance of in-store kiosks with their 

sticky keyboards and broken trackballs has a limited life. A more realistic scenario for the future 

is that books themselves will interact with mobile devices, enabling customers to watch book 

trailers as they peruse the shelves. (The Abbeville Blog, 2008.) 

 

Det kan hävdas att boktrailerns svårighet med att hitta sin form och plats är en kombina-

tion av fyra faktorer och består av följande: 1) svag marknadsföring av själva boktrail-

rar. 2) varierande kvalitet av boktrailrarna. 3) Oförmåga att hitta en eller några specifi-

ka, etablerade distributionssätt. 4) De första tre punkterna resulterar i att boktrailerkon-

ceptet inte får tillräcklig konsumentfeedback och kan därmed inte etablera en tydlig, 

fungerande form. Som följd av dessa brister har boktrailern förblivit i skuggan av sina 

konkurrenter i den audiovisuella marknadsföringsbranschen.   

2.6 Boktrailern som ett kommersiellt fenomen 

För att kunna skapa en framgångsrik boktrailer är det viktigt att förstå att formatet ut-

vecklas, lever hela tiden och har en mycket speciell kommersiell natur. Vi kan se bok-

trailern ur två kommersiella perspektiv: 1. Författarna och utgivarna som vill stimulera 

bokförsäljningen. 2. Produktionsbolag som producerar boktrailrar som en form av före-

tagsverksamhet. Vi börjar med författarnas och utgivarnas perspektiv. 
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2.6.1 Bokförsäljning 

Författare och utgivare har i alla tider strävat efter att bygga kontakt med läsare i en 

strävan att påverka deras intressen och val – i dagens läge mer än någonsin enligt en un-

dersökning av Bowker Market Research på beställning av bolaget Publishing Technolo-

gy år 2013 (Gorth, 2013). Det är allmän kunskap vilka metoder utgivare använder sig av 

för att stimulera försäljningen: Sammandrag på bokpärmar, recensioner i litteraturtid-

ningar, hyllor speciellt för nya böcker i bibliotek och bokhandlar, organiserade träffar 

för författare och läsare samt artiklar om böcker och författare i nationella och interna-

tionella tidningar och journaler osv.  

På tjugohundratalet har litteraturbranschen sett en teknologisk revolution som har för-

ändrat den här interaktionen med läsare. För bokmarknaden innebär den här förändring-

en en överföring av en stor del av sitt arbete med konsumenten till internet (jfr Groth 

2013). Med hänsyn till denna tendens är användning av online-video i marknadsföring-

en av böcker en väntad följd. Man kan hävda att vi i dagens läge infinner oss i den mest 

aktiva fasen av den här processen, då audiovisuell marknadsföring är populärare än nå-

gonsin. I detta avseende är boktrailerns öde redan bestämt – den har blivit och kommer i 

fortsättningen att vara en del av bokförsäljningen och litteraturkulturen i en form eller 

annan (Stauch, 2014).  

Dessvärre då vi talar om boktrailrars kommersiella inverkan på bokförsäljningen hand-

lar det enbart om spekuleringar. Till denna dag har inga marknadsundersökningar gjorts 

som skulle ha funnit att en boktrailer skulle ha haft ett betydande inflytande på den 

kommersiella framgången av en konkret bok. Det finns inte heller några data som möj-

liggör en jämförelse av en boks försäljningsresultat med och utan en boktrailer för bo-

ken i fråga.  

 

Boktrailerns kommersiella effektivitet har delat åsikter sedan dess debut fram till dagens 

läge. De negativa inställningarna förlitar sig ofta på uppfattningen om att en professio-

nellt gjord boktrailer kräver stora ekonomiska resurser, men samlar få visningar, och får 

därmed inte tillräcklig avkastning på investeringen.  Det här är ett populärt synsätt som 

delas av bland annat redaktören för Independent Publisher Lauren White (2013): 
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Many authors have come to the conclusion that book trailers are a waste of money, as even the 

trailers for bestsellers on the New York Times list can have relatively low view numbers […] 

Book trailers can be incredibly costly. If you choose to hire a company to produce the video for 

you, simple 2-D graphics and text trailers can start at $300, with the cost increasing for actors, 

voiceovers, animation, etc; high quality book trailers can cost up to $15,000. (White, 2013.) 

Som bl.a. White och grundaren av Circle of Seven Productions Sheila Clover English 

(Underwood, 2010) menar kostar en boktrailer i regel minst ca 300 dollar. I det här fal-

let motsvarar resultatet investeringen – enkel textgrafik, bilder och musik från digitala 

arkiv. Det här slaget av boktrailer kan logiskt hävdas ha de minsta chanserna att påverka 

försäljningen. En filmkonstnärlig boktrailer av hög kvalitet som finansieras av en stor 

utgivare eller annan förmögen beställare, demonstrerar de verkliga kostnaderna av en 

konkurrenskraftig boktrailer.  

 

Till exempel amerikanska boktrailerproduktionsbolaget som fokuserar på filmkonstnär-

liga boktrailrar Red 14 Films, uppger att en andra klass filmkonstnärlig boktrailer med 

självinspelat material, skådespelare och minimal mängd specialeffekter kostar mellan 

3500-4500 dollar. Medan bolaget Crimson River Productions motsvarande boktrailer-

paket kostar 2495 dollar. Red 14 Films ber att kontakta bolaget för priser för en första 

klass boktrailer. Bolaget Other House avslöjar i en artikel i Los Angeles Times att de 

gjort boktrailrar för upp till 50 000 dollar (Kellogg, 2011). Jag ger flera exempel på 

prissättningen i underkapitel ”2.4.2 Boktrailern som företagsverksamhet”.  

 

Den här stora prismarginalen visar att boktrailerns kostnad beror helt och hållet på be-

ställarens önskemål och hur avancerad boktrailern ska vara. Hur som helst är det fråga 

om en betydlig investering, och frågan som lyder är: Är den förmånlig? Även om vi inte 

kan utgå från någon officiell undersökning, kan vi dra vissa slutsatser på basis av olika 

tecken och ledtrådar. Vi börjar med att ta en titt på några filmkonstnärliga boktrailrars 

tittarsiffror på Youtube.  

 

Ett av de äldsta och största förlagen, Penguin Books, marknadsför sina böcker på sin 

Youtube-kanal (Penguin Books UK).  Den 24 februari 2015 kunde konsumenterna se 

344 videor på kanalen. Bland dem finns boktrailern (2015) för romanen The Girl in the 

Photograph. Romanen är skriven av en relativt okänd brittisk författare, Kate Roprdan, 



 

 

39 

och utgiven år 2015. Trailern har publicerats den 14 januari 2015. En månad efter publi-

ceringen, den 15 februari 2015, har trailern samlat 455 visningar.  Nästan två månader 

senare, den 11 april 2015, 627 visningar. Det här betyder att boktrailern visats i genom-

snitt ca 48 gånger per vecka.  Är det här ett bra eller dåligt resultat? Resultatet kan 

knappast kallas framstående för en engelskspråkig utgivare vars böcker säljs runtom i 

hela världen. Trots det visar exemplet en viss tillväxt av intresse för den nya boktrailern, 

och därmed, eventuellt, den nya boken.  

 

Vi tar ett till exempel på Penguin Books Youtube-kanal: Boktrailern för den danska 

översatta thrillerromanen Disgrace (2012) av den lokalt kända författaren Jussi Adler-

Oslev (originaltitel: Fasandræberne, utgiven år 2012). Boktrailern i fråga har fått 1393 

visningar mellan den 28 maj 2012 och den 15 februari 2015. Det här är i genomsnitt ca 

42 visningar i månaden. Vi kan anta att videon födde intresse och flera visningar i bör-

jan då boken var aktuell som mest, och minskade avsevärt i fortsättningen.  

 

Följande exempel skiljer sig från de två föregående: Boktrailern tillhörande Wars of Ro-

ses: Stormbird Queen (2013) skriven av Conn Iggulden och utgiven år 2013 har haft 

164 000 visningar under nio månader sedan den 6 maj 2014. Det här resultatet ser 

mycket mer optimistiskt ut. Men vad beror det på? Författaren, boken eller något annat? 

 

I det här fallet är orsaken följande: Wars of Roses: Stormbird Queen, historisk fiktion 

baserad på 1400-talet i England är direkt kopplad till den populära tv-serien Game of 

Thrones och romanserien tv-serien är baserad på, A Song of Ice and Fire (George R. R. 

Martin, 1996-2011) som i sin tur har inspirerats av Rosornas krig, och har följaktligen 

lockat till sig de potentiella läsarnas uppmärksamhet genom sin koppling med den popu-

lära tv-serien. Romanen som marknadsförts i massmedierna fick många att ta en titt 

också på boktrailern för romanen i Youtube.  

Ett till exempel på en boktrailer som blev viral är romanen Little Failure av Gary Shte-

yngart, utgiven år 2014 av Random House. Boktrailern var publicerad på Youtube 

14.12.2013 och har 11 april 2015 haft 57 695 visningar. Varför? Eftersom bland annat 

a-radens skådespelare Rashida Jones och James Franco medverkar i den.  
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Figur 6. Skärmdump ur boktrailern för Little Failiure (2013). Författare Gary Shteyng-

art. Boken utgiven år 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=sowt9Wq7zYU  

 

Dessa exempel visar att speciellt de boktrailrar som publiceras i ett visst kulturellt rele-

vant sammanhang, tillhör etablerade författare, eller innehåller något av allmänt intresse 

har i regel större antal visningar. Men nu lyder frågan: Har stora tittarsiffror någon kor-

relation med försäljningen av boken? Utgivare Omar Luqmaan-Harris ger ett illustrativt 

svar på denna fråga baserat på egen erfarenhet i sin artikel ”Book Trailers Don’t Increa-

se Book Sales” (2013): 

The book I was promoting was Sellout by James W. Lewis, […] The budget: $2,000! … All in 

all, the Sellout trailer ended up on 50 or so different sites across the web [...] Even though the 

trailer won a major book trailer competition and was raking up views in the several thousands on 

Youtube, there was absolutely no correlation I could draw to sales. (Luqmaan-Harris, 2013.) 

 

Trots boktrailerns oförutsägbara direkta effekt på försäljningen, är det uppenbart att fler 

och fler utgivare och författare vänder sig till boktrailern som ett marknadsföringsme-

del. Mina personliga intervjuer och mitt kvalitativa frågeformulär stöder den här hypo-

tesen. Både författaren Zinaida Lindén (2015) och författaren Munir Bello (2014) ut-
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tryckte sitt intresse för boktrailern som ett marknadsföringsmedel för sina böcker. Mitt 

frågeformulär var delat ut till 22 deltagare under litteraturevenemanget North London 

Literary Festival våren 2014. 12 av dessa deltagare var förutom litteraturkonsumenter 

också författare. En mera ingående beskrivning av formuläret finns i underkapitel ”1.5 

Andra källor” och ”1.6 Metodik”.  Resultatet visar att 10 av 12 författare svarade jakan-

de på frågan ”Would you consider a book trailer as a marketing tool for your book?” 

medan en person inte var säker och en annan skulle använda en boktrailer enbart för en 

bokserie. Se ”Bilaga 2. Frågeformulär om boktrailern” för alla ställda frågor. 

 

Advokater för boktrailern förklarar det här med ett antal orsaker. En av dem är det fak-

tum att boktrailrar som är publicerade på internet har en mycket långsiktig marknadsfö-

ringsinverkan.  Med andra ord kan en bra boktrailer upprätthålla intresset för en bok un-

der hela den tid som boktrailern är publicerad på en massbesökt plattform.  

 

Det här understryks bland annat av ett av de synligaste bolagen som producerar boktra-

ilrar, Crimson River Productions: ”You can use the Book Trailer to enhance your exis-

ting marketing strategy, gather more interest in the lead up to a launch and create an on-

line marketing presence that lasts much longer that traditional methods.”. 

 

En annan orsak varför boktrailern blir allt populärare bland författare och utgivare är det 

faktum att litteraturbranschens marknadsföringsinfrastruktur övergår i allt större ut-

sträckning till internet. Intervjuer med författare, författares och läsares bloggar, textba-

serad och annan reklam – allt det här skapar tillsammans en digital och interaktiv miljö 

som ger information om boken, och boktrailern inkorporeras organiskt dit. En välgjord 

boktrailer ökar effektiviteten av hela reklamkampanjen.  Bland annat före detta reklam-

managern på Harper Collins och grundaren av Orange PR & Marketing, Brianne Hal-

verson, ser boktrailern just så här, som en del av ett större pussel: 

 
I’ve never heard of someone saying ‘this trailer was released and suddenly the book took off’. 

But it can built buzz, it can establish the personality of a writer, it can be something that can be 

shared, so there’s lots of pluses to having a book trailer. (Lopez-Monsalve, 2014.)  

 

Boktrailerproducenten Dave Weich från Sheepscit Creative, ett marknadsföringsföretag 

baserat i Portland Oregon instämmer: “A trailer in a vacuum is not particularly valuable. 
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You need a context […] the trailer has to be built into some larger vision.” (Sweeney, 

2011.)  

 

Därför beklagar inte många förlag att spendera en del av sin budget på att skapa profes-

sionella boktrailrar för åtminstone en del av sin bokproduktion. “Book trailers are an 

absolutely essential part of what we’re doing. We’re going to where people are on the 

Internet. We’re not asking them to come to us.” Så säger Colin Robinson (Sweeney, 

2011) utgivare vid ett av de växande moderna förlagen, OR Books, verksamt i USA, 

Storbritannien och Australien. 

 

Ytterligare, med tanke på den stora mängden boktrailrar, och de dryga tio åren de redan 

existerat, kan det också spekuleras om att en del avancerade läsare speciellt i de eng-

elskspråkiga länderna förväntar sig en boktrailer i samband med utgivningen av en ny 

bok. En välgjord boktrailer upplevs som en accessoar för en välskriven bok som är värd 

att läsa. 

 

Denna slutledning baserar jag delvis på resultatet av mitt frågeformulär som visar att det 

finns intresse för boktrailrar för nya böcker då 19 av 22 personer svarade jakande på den 

öppna frågan ”Would you watch a book trailer when choosing a book, or prior to rea-

ding a book you’ve already decided on?” Det kanske intressantaste med resultatet är det 

faktum att många läsare uttryckte sitt intresse för boktrailern som sådan. Se ”Bilaga 2. 

Frågeformulär om boktrailern” för hela frågeformuläret. Vad berättar resultatet? Det 

berättar att läsare vill bekräfta valet de redan gjort genom att se boktrailer och visar att 

boktrailrar blir gradvis en del av konsumtionskulturen för skönlitteratur.  

 

Det kan hävdas att en egen samling boktrailrar blir småningom ett prestigefyllt tecken 

på en bra roman och ett seriöst och framgångsrikt bokförlag.  Således, oavsett boktrai-

lerns direkta inverkan på försäljningen av en enskild bok, kan den skapa intresse kring 

författaren och förlaget, vilket är en betydande kommersiell faktor i sig. Adam Cushman 

formulerar det på följande sätt: 

 
View count is part of it. Critical response. An increase in your fanbase. Overall if people respond 

to the trailer, it creates an interest in the author and their work in general. Meaning the final mea-
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sure of effectiveness isn’t always book sales or website traffic. That’s an important outcome, but 

it’s also about the long term, such as attracting movie studios and producers. (Gills, 2013.) 

 

Cushman jämför boktrailern till musikvideon. Det finns ingen direkt korrelation mellan 

en musikvideo och försäljningen av ett album. Men musikvideor fungerar väl och kan 

ses som räddare av skivindustrin (ibid., 2013).   

2.6.2 Boktrailern som företagsverksamhet  

Det andra kommersiella perspektivet är själva produktionen och distributionen av bok-

trailrar som beställningsarbete av förlag och författare. Den här företagsverksamheten är 

brett representerad och engagerar allt från produktionsbolag specialiserade på boktrail-

rar till produktionsbolag som erbjuder diverse audiovisuella produkter. För den sist 

nämnda typen av bolag utgör boktrailerverksamheten bara en liten del av produktionen. 

 

Bolag som specialiserar sig på boktrailrar koncentrerar ofta sin verksamhet på internet. 

Det första produktionsbolaget som jag redan nämnt förut är Circle of Seven Produc-

tions, aktivt sedan år 2002. Sedan sin första boktrailer har det här bolaget varit en av 

ledarna inom sektorn för boktrailrar av hög kvalitet. Över fyrtio förlag har använt sig av 

bolagets tjänster, inklusive Penguin Books, HarperCollins, Random House, Barbour och 

Bloomsbury. Bolaget anger inga fasta priser på sina boktrailertjänster, utan uppger att 

kostnaden ligger som lägst vid 2000 dollar och kan överskrida 10 000 dollar, beroende 

på hur avancerad boktrailern önskas var, dvs.  beroende på antal scener, skådespelare, 

specialeffekter, speciella inspelningsplatser och scenografi, osv. (Circle of Seven Pro-

ductions). 

 

Under de senaste åren har antalet produktionsbolag som gör boktrailrar vuxit betydligt, 

och på global nivå. De här bolagen förekommer av olika slag, men i de flesta fall är bo-

lagen små och fokuserar på produktion av ”slideshow-trailrar” bestående av stillbilder 

eller rörlig bild från digitala arkiv och enkel grafik. Andelen bolag som fokuserar på 

filmkonstnärliga boktrailrar är i relation liten. Som vi konstaterade i föregående under-

kapitel kan boktrailerns kostnad varierar i regel från några hundra dollar till tiotusentals 

dollar.  
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I de följande bolagsexempel bortser jag de små bolagen som producerar billiga icke-

självinspelade boktrailrar, och fokuserar istället på exempel av större bolag som erbju-

der självinspelat videomaterial i sitt utbud. Det är svårt att uppskatta effektiviteten av 

företagsverksamheten av dessa bolag och få en inblick i deras ”bokföring”. En indirekt 

mätare av den kommersiella framgången av sådana bolag är huruvida stabilt bolagets 

företagsverksamhet utvecklas och hur länge det klarar av att hålla sig flytande.  

 

Ett exempel på ett framgångsrikt bolag, grundat år 2011 i USA, och som forsätter sin 

verksamhet i redan fyra år, är Crimson River Productions. Det här är ett av de få företa-

gen som producerar filmkonstnärliga boktrailrar. Deras koncept är följande:  

Our aim is to produce extremely high quality cinematic book trailers that when combined with 

our innovative marketing strategies, will engage potential readers like never before.” (Crimson 

River Productions.) 

 

Företaget utvecklar aktivt sin verksamhet och släpper kontinuerligt nya boktrailrar. 

Bland de senaste är boktrailern publicerad år 2014 för romanen The Deja Vu Experi-

ment: A Journey to the Outer Limits of the Mind. Romanen är skriven av J. G. Renato 

och utgiven år 2014. (Crimson River Productions.) 

 

Företaget Damonza's Awesome Booktrailers, grundat år 2012 är en gren av USA:s 

största tillverkare av bokomslag och illustrationer för e-böcker, Damonza. De erbjuder 

sina kunder professionella boktrailrar av olika slag. Deras senaste boktrailerprodukter är 

daterade år 2013, men företaget existerar och marknadsför sina tjänster fortfarande med 

en betydlig mängd arbetsexempel. En av deras senaste boktrailrar som är publicerad är 

år 2013 är för den populära romanserien The Rylee Adamson Novels av Shannon Mayer 

utgiven under åren 2012-2015. De erbjuder tre olika boktrailerpaket vars priser varierar 

mellan 650 dollar för en boktrailer utan videomaterial till 1270 dollar för en videobase-

rad boktrailer. (Damonza.com.) 

 

Produktionsbolaget Red 14 Films var grundat år 2011 och består av en grupp filmmaka-

re och författare som erbjuder enbart filmkonstnärliga boktrailrar av högsta kvalitet. De-

ras priser börjar från 1500 dollar och överskrider 4000 dollar beroende på vilken av de-

ras sex boktrailerpaket man väljer. Deras dyraste boktrailrar är skapade med hjälp av 
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4K-teknologi. Prismarginalen för dessa uppges inte på sajten.  (Red 14 Films.) Se ett 

exempel på en sådan boktrailer i underkapitel ”2.2 Typer av boktrailrar”. 

We partner with talented filmmakers from across the world to produce live-action cinematic 

book trailers, each a unique piece of art that captures the tone and voice of its inspiration. We 

produce cinematic book trailers for publishing houses big and small, as well as indie & self-

published writers of all types and genres. (Red 14 Films.) 

 

Just de här höga kraven på sin produktion har lett till att Red 14 Films samlat ihop en 

imponerande portfolio och deras trailrar har på en kort tid samlat tiotusentals visningar. 

Red 14 Films konkurrerar framgångsrikt med de större aktörerna på marknaden.  

Bland andra framgångsrika produktionsbolag som skapar boktrailrar är amerikanska 

Other House, California Videowork och Ellipsis Entertainment. Alla tre bolag gör film-

konstnärliga boktrailrar och ber kontakta dem för priser.   

2.6.3 Sammanfattning  

Oavsett av hur kommersiellt framgångsrik eller misslyckad verksamheten av vissa en-

staka boktrailerproducenter är, är boktrailerbranschen i full fart. Under de dryga tio åren 

som denna typ av marknadsföring av böcker existerat har en mångsidig teknisk- och 

informationsinfrastruktur formats som tiotusentals mediebranschmänniskor är inblanda-

de i, och i dagens läge är det ett stort antal aktörer som är intresserade av att utveckla 

den här verksamheten vidare. Detta faktum, tillsammans med boktrailerns obestridliga 

förmåga att göra boken synlig till en miljonpublik på internet, innebär att boktrailern 

blir en alltmer viktig länk i böckernas kommersiella utveckling och där med en allt stör-

re företagsverksamhet för mediebranschen. 

 

Utvecklingen av den moderna medie- och filmindustrin med sin höga nivå på innehåll 

och genomförande, och de enorma framstegen i nya teknologier, har skapat en publik 

som har höga förväntningar av audiovisuell produktion på internet (Cecil, 2012, 19). En 

boktrailer som förlitar sig på arkivfoton och -grafik från billiga online-resurser kan idag 

helt enkelt inte längre associeras med en bra roman eller ett framgångsrikt förlag. Att 

upprätthålla prestige för både förlaget och författaren, och att fånga målgruppens upp-

märksamhet, kräver en sådan hög kvalitet på det tekniska och konceptuella utförandet, 
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som motsvarar det moderna filmmakarkonstens kriterier.  Därför behandlar jag speciellt 

den filmkonstnärliga boktrailern som en konstform i en unik position i litteraturkonsum-

tionens tradition som en skild del i detta arbete. 

3. FILMKONSTNÄRLIGA BOKTRAILERN 

Bland de olika boktrailertyperna som jag beskriver i underkapitel ”2.2 Typer av boktra-

ilrar” uppfyller speciellt den filmkonstnärliga boktrailern förutsättningarna för vidare 

kulturell utveckling och kan därför anses ha de mest lovande framtidsutsiktern. Till 

skillnad från andra slags boktrailrar är filmkonstnärliga boktrailrar inte direkta reklamer, 

utan också självständiga konstverk – en uppfattning som delas av exempelvis verkstäl-

lande direktören på produktionsbolaget Red 14 Films, Adam Cushman (Gill, 2013). 

Människor har blivit väldigt bra på att stänga pop-up fönster och ignorera allt sådant 

som på något avlägset sätt påminner dem om skräpreklam som man ser på tv och i de 

tryckta medierna, säger filmmakare och boktrailerproducent Rocco Rivetti:  

Why should a potential reader give a book they’ve never heard about a precious ninety seconds 

of their day? How often do you see people on your own social media feed sharing videos with no 

actual video content? Cinematic book trailers are designed to entertain first, and create aware-

ness about the book second. It may seem simple, but you’d be surprised how much more of a 

positive result these kinds of book trailers create. (Rivetti, 2014.)  

I en värld var det är allt mer svårt att få konsumentens uppmärksamhet bland mängden 

audiovisuellt innehåll, och konsumentens växande krav på innehållet, har den professio-

nella filmkonstnärliga boktrailern de bästa möjligheterna att fängsla tittaren med hjälp 

av det obegränsade antalet estetiska lösningar dagens teknologi erbjuder.  

I det här kapitlet utforskar jag de utmaningar som är förknippade med filmkonstnärliga 

boktrailrar då de söker efter konceptuella och estetiska lösning i sin strävan att uppnå 

sina huvudmålsättningar – att underhålla, ge en föreställning av boken och locka läsare. 

Boktrailerskaparen står inför en stor utmaning eftersom dessa målsättningar kan lätt 

börja strida emot varandra. Skaparen måste hitta balansen mellan boken och kortfilmen.  

Vi börjar med hur den filmkonstnärliga boktrailerns skaparprocess skiljer sig i vissa 

nyckelavseenden från den etablerade filmtrailerkonsten. Filmtrailern är en traditionell 

form av sammandrag, medan boktrailern är en ny, innovativ och fortfarande ofta expe-
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rimentell verksamhet som bygger på, men samtidigt avviker stort från filmtrailertradi-

tionen. (Davis, 2008 s. 114). Då jag hänvisar till de båda formerna kommer jag att kalla 

dem "kortfilmer", vilket båda är i sin grund (Rea & Irving, 2010, s. 340). 

Som jag har konstaterat tidigare med hänsyn till den i stor grad obefintliga forskningen 

om boktrailern hänvisar jag förutom skriftliga källor också mina egna iakttagelser. Jag 

använder mig dessutom av personliga intervjuer med två författare och en boktrai-

lerskapare: Brittiska författare Munir Bello, finlandssvenska och ryska författaren Zina-

ida Lindén och den belönade bokrailerskaparen Josh Rafé Coles. Jag hänvisar dessutom 

till mitt frågeformulär med öppna svar för författare och litteraturkonsumenter i olika 

åldrar, ifyllt av 22 personer.  I underkapitel ”3.2.1 Konstnärlig lösning” hänvisar jag yt-

terligare till ett praktiskt arbete jag har utfört under våren 2014 för att bättre förstå de 

utmaningar en boktrailerskapare möts av. Arbetet omfattar ett boktrailerkoncept för den 

romantiska komediromanen The Break-Up Recipe utgiven år 2013, i samarbete med 

romanens brittiska författare, Munir Bello. Se underkapitel ”1.5 Andra källor” och ”1.6 

Metodik” för mera information om projektet.  

3.1 Filmkonstnärliga boktrailern – filmtrailerns arv 

Författare och branschaktörer (t.ex. Kneschke, 2012) är eniga om att boktrailerformen 

har fötts som en följd av filmtrailerformen, som är en gammal, etablerad och kommersi-

ellt framgångsrik form med välutvecklad estetik (jfr Johnston, 2009 s. 21-26). Som föl-

jande jämför jag de pragmatiska uppgifterna och de estetiska lösningarna av filmtrailrar 

och boktrailrar. Jag fokuserar speciellt på lösningen av en av, enligt min mening, huvud-

frågorna, som också utgör den avgörande skillnaden mellan boktrailrar och filmtrailrar. 

Frågan jag behandlar är skillnaden på rollerna mellan bokens läsare och filmens tittare 

som den kreativa ”medförfattaren”. Det är uppenbart att en boktrailer kan väsentligt ris-

kera läsarens roll som den kreativa "medförfattaren" under läsarupplevelsen genom bok-

trailerns visuella representation. Vad jag menar med den kreativa ”medförfattaren” är 

läsarens frihet att skapa en egen inre bild av exempelvis karaktärerna och miljöerna, vil-

ket spelar en central roll i läsarupplevelsen. 
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3.1.1 Pragmatiska uppgifter 

Jag börjar med att granska pragmatiken av dessa två kortfilmstyper. I traditionen av se-

kundära typer av texter är boktrailrar, precis som filmtrailrar, till sin grund en följd av 

de gamla traditionella formerna av smmandrag och reklam. Därmed är deras gemen-

samma målsättning att informera och locka potentiella konsumenter (Maier, 2009; Da-

vis, 2008 s. 114).  Så här skriver reklamproducent, framgångsrik akademiker och me-

diebranschaktör Frederick Greene om boktrailrar och filmtrailrar i sin artikel ”Book 

Trailers: An A-V Advertisement for a Verbal Medium” (2012a): 

I should note that book trailers, like their movie trailer models, demonstrate a wide range of skill, 

ambition, formulae, style, budget and audience appeal.   Despite wide differences in production 

value and approach […] (Greene, 2012a.) 

 

Men vilka är de stora skillnaderna mellan dessa två typer av kortfilmer? 

Filmtrailern utgör en sekundär audiovisuell text byggd på grunden av den primära au-

diovisuella texten, filmen. Dess mål är att skapa en sådan representation av filmen som 

fångar uppmärksamheten hos den potentiella publiken. Boketrailern är också en sekun-

där audiovisuell text. Men till skillnad från filmtrailern erbjuder den en visualisering av 

en primär text som är verbal, dvs. romanen, och är därför fri i sin visuella lösning.  Det 

här medför flera utmaningar. Som Greene uttrycker det i sitt blogginlägg ”Producing a 

Book Trailer (part I): No Footage Means Few Limits” (2012b) om sin personliga erfa-

renhet av att producera en boktrailer: “The challenge, as I’ve indicated in my title, is 

that we are not limited by ‘what’s in the can’ since there is nothing in the can.” 

En boktrailer kan dessutom hävdas ha ytterligare en uppgift utöver representationen av 

bokens innehåll – att lyfta fram skönlitteraturens kulturella och sociala betydelse.  

Denna skillnad i de pragmatiska uppgifterna och den primära texten som visualiseras är 

avgörande faktorer i de konstnärliga lösningarna i vardera kortfilmsformen.   

3.1.2 Konstnärliga lösningar 

Boktrailerns och filmtrailerns visualiseringsmöjligheter skiljer sig dramatiskt. Filmtrail-

rar, som en etablerad kompilerande form, arbetar med fragment av den färdiga filmen 
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där den konstnärliga friheten består av och sammansättning (Maier, 2009). Ur det här 

konceptuella perspektivet är boktrailern jämförbar inte med filmtrailern, utan med själva 

filmen, och särskilt med filmadaptioner. Filmtrailerforskaren Keith M. Johnston påpekar 

att en filmtrailer inte är ett övergående element av filmen, utan är i själva verket en unik 

skapelse i sig. Han betonar att filmtrailrar inte är ett kompileringsformat, men i själva 

verket till hög grad strukturerade filmer med specifika konventioner och estetiska egen-

skaper som skiljer sig från den primära texten (2009 s. 13).  Det är dock obestridligt att 

det slutliga resultatet är fortfarande visuellt bundet till den primära texten, filmen, och 

kan endast påverkas av redigering. För tydlighetens skull granskar vi några nyckelele-

ment av en filmtrailer. Vi tar som exempel den världskända storförsäljarfilmserien om 

den fiktiva karaktären James Bond. Som mest lämpligt för vårt ändamål väljer jag den 

nyaste filmen, Skyfall från år 2012. 

Filmtrailerns konstnärliga lösningar – Skyfall 

 

Figur 7. Skärmdump ur filmtrailern (2012) för filmen Skyfall. 

https://youtu.be/6kw1UVovByw 

Vi börjar med karaktärerna. Av alla element är karaktärerna i en filmtrailer mest bundna 

till själva filmen. Utseendemässigt är alla karaktärerna i filmtrailern för Skyfall natur-

ligtvis samma karaktärer som i själva filmen. Det är en självklarhet då allt filmat mate-

rial i trailern härstammar från det filmade materialet för filmen. Även om det inte var 
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fallet, och någonting filmades speciellt för denna trailer, skulle det vara minst sagt miss-

ledande för den potentiella publiken om karaktären i trailern inte såg ut som karaktären i 

filmen. Förutom utseendet måste James Bond-karaktären framstå på samma sätt också i 

andra avseenden, för att nämna några: hållning, kroppsspråk, mimik, åthävor och skåde-

speleri.  

När det gäller representationen av berättelsen har en filmtrailer i regel lite mera flexibi-

litet än med exempelvis karaktärerna. Genom att komponera och sammanställa filmma-

terialet på olika sätt kan också filmen representeras på olika sätt och ändå kvarstå till-

räckligt trogen filmen. Om vi tittar på dagens filmtrailerutbud är det dock få som utnytt-

jar denna flexibilitet. Detta är också fallet med trailern för Skyfall. Till sina huvuddrag 

är trailern en lineär och kronologisk återberättelse av nyckelhändelserna i ett komprime-

rat format.  

Som konsumenter av filmer vet vi att en films soundtrack spelar en viktig roll. Sound-

tracken i trailern för Skyfall är direkt bunden till soundtracken som förekommer i fil-

men. Detta är fallet med alla James Bond-filmer. Soundtracken fungerar som en signa-

tur som kopplar samman trailern med filmen. Det skulle vara ytterst underligt för da-

gens publik om det kom ut en trailer till en James Bond-film som inte innehöll den eta-

blerade James Bond-soundtracken. 

The frequent repetition of the James Bond Theme’ in film after film made this a signature tune 

synonymus with the central character. The almost Pavlovian association of music and character 

has been a key to the series’ success in both domestic and international markets. (Smith, 2003 s. 

119.) 

 

Representationen av tid och plats genom scenografi och andra visuella redskap i pro-

duktionsdesignen följer samma logik som karaktärerna. De kan inte skilja sig från den 

visuella världen som presenteras i filmen. Även med kameraarbete i fall av skilda in-

spelningar, färgkorrigering och klipp är det svårt att ändra om allt för mycket i trailern i 

jämförelse med filmen utan att förvirra publiken.  

Den här nedbrytningen visar att filmtrailern är i grunden till högsta grad beroende av 

filmen, och friheten är begränsad till val och sammansättning av materialet, vilket natur-

ligtvis också är en ganska kreativ uppgift, men kräver inte egna visuella lösningar. 
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Boktrailerns konstnärliga lösningar – Carte Blanche 

Vi följer James Bond-temat och tar nu en titt på boktrailern (2013) för en av de nyaste 

James Bond-böckerna, Carte Blanche. Boken är utgiven år 2011 och skriven av den po-

pulära författaren Jeffrey Deaver som är en av de åtta auktoriserade James Bond-roman 

författarna (Lee-Potter, 2010). Till skillnad från filmtrailern ser vi här att boktrailerma-

karen måste skapa den audiovisuella världen på egen hand förlitandes på sin egen läs-

upplevelse och intuition. Förutom att denna boktrailer inte är begränsad av något i sina 

visuella lösningar, har speciellt den här boktrailern en extra verkan. Alla visuella beslut 

i boktrailern skiljer sig från James Bond-filmerna, inklusive karaktärerna, vilket utma-

nar läsarens perception av James Bond, gör det möjligt att inte koppla boken till filmer-

na och uppmanar till att skapa en skild visuell värld. Denna värld riskerar dock i sin tur 

att vara bunden till visualiseringen i boktrailern. Jag behandlar detta i nästa underkapitel 

”3.2 Filmkonstnärliga boktrailern – fantasins död?”. 

 

Figur 8. Skärmdump ur boktrailern (2013) för boken Carte Blanche. 

https://youtu.be/nxZzHItxJMM 
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3.1.3 Sammanfattning  

De ovan behandlade exemplen visar tydligt att boktrailerns konceptuella och estetiska 

frihet kan bättre jämföras med den frihet en film har, dvs. obegränsat antal genremöjlig-

heter och visualiseringssätt. Dock det faktum att boktrailern inte präglas av samma hår-

da kriterier som filmtrailern, utgör också boktrailerns största utmaning. 

3.2 Filmkonstnärliga boktrailern – fantasins död? 

I min översyn ovan har jag endast berört, i min mening, den viktigaste teoeretiska och 

konceptuella frågan som står inför skaparen av en boktrailer: hur kan boktrailern vara 

varsam i förhållande till läsarens fantasi? Det är obestridligt att läsarens kreativa delta-

gande spelar en central roll i läsupplevelsen, om inte den viktigaste rollen. Detta har 

också uppmärksammats av flera författare, filmmakare och läsare, bland dem författare 

och lärare Christiana Salah (2011), författare och lärare Darcy Pattison, (2015) och vd 

för boktrailerproduktionsbolaget Red 14 Films, Adam Cushman (Gill, 2013). Som 

Cushman uttrycker det ” This comes up all the time.”. 

Förutom de observationer jag har gjort i medielandskapet, påvisar också intervjuerna 

som jag har genomfört med de olika aktörerna inom den litterära branschen aktualiteten 

av detta problem. Jag citerar nedan de tre mest belysande yttranden, av debuterande för-

fattare Munir Bello, belönade författare Zinaida Lindén samt belönade bokrailerprodu-

cent Josh Rafé Coles. 

I think one [book trailer] that reveals incidents, but doesn’t necessarily reveal actual character 
features, because it’s important when somebody is reading. Everybody interprets stuff different-
ly, and it’s important when somebody is reading to sort of have their own picture of what the 
characters are like as opposed to having it superimposed.  (Bello, 2014.) 
 
Jag tror att en boktrailer är viktigast för försäljningen, först och främst. Egentligen är det me-
ningen att läsaren ska i sin fantasi skapa gestalterna som man skriver om. (Lindén, 2015.)  
 
It comes down to how much do you give them. Personally I don’t think most readers would want 
to see loads of it. If they’ll want anything, they’ll just want to taste it […]. If we have too much, 
we’re going to add that to our heads, in our world and our being and construct […]. (Coles, 
2014.) 
 

Se “Bilaga 1. Intervjufrågor till Munir Bello, Zinaida Lindén och Josh Rafé Coles” för 

alla ställda frågor. 
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Coles fortsätter med att säga att skaparen behöver bara visa glimtar av boken och vara 

ganska konservativ. Han anser att det är viktigt att endast visa vad som är absolut nöd-

vändigt och vad som skiljer boken från alla andra böcker i samma genre. 

Under min undersökning fann jag det dessutom nödvändigt att se på frågan också ur den 

potentiella läsarens perspektiv. Mycket lite är fortfarande känt om vad läsare, potentiella 

läsare, och människor i allmänhet tycker om boktrailrar, och ännu mindre om deras pre-

ferenser beträffande boktrailrar. Därför utnyttjade jag mitt kvalitativa frågeformulär 

med öppna svar som jag utförde i London år 2014 för att påbörja processen av att förstå 

hur publiken förhåller sig till boktrailrar. Jag beskriver frågeformuläret i större djup i 

underkapitel ”1.5 Andra källor”. Se ”Bilaga 2. Frågeformulär om boktrailern” för hela 

frågeformuläret. 

Resultatet visar tydligt att den viktigaste frågan de tillfrågade upplevde problematisk var 

precis huruvida en boktrailer försämrar läsupplevelsen genom att avslöja för mycket 

information om boken, och mera specifikt, karaktärerna. Frågan som ledde mig till den-

na slutsats finns i frågeformulärets del för den ”potentiella läsaren” och är följande: ”Do 

you think a book trailer could compromise your reading experience? Why?”. 15 av 22 

deltagare svarade jakande på frågan, medan 5 var osäkra och 2 svarade nej. Bland de 

tillfrågade var 14 personer förutom litteraturkonsumenter också författare eller aspire-

rande författare vid sidan av sin huvudsyssla, medan de resterande 8 personerna var sys-

selsatta på annat sätt. Åldrarna varierade mellan 17 och 61 och könen var jämnt repre-

senterade. I och med de olika åldersgrupperna, könen och sysselsättningarna represente-

rade utgör resultatet en kvalitativ indikator på den allmänna opinionen och kan använ-

das som grund för fortsatta studier. Som följande citerar jag tre av de tydligast formule-

rade svaren. 

”It may set up expectations that might not be fulfilled. It limits the freedom of imagina-

tion. I love reading and creating my own characters.” Nicole, 25, regissör och aspire-

rande författare. 

”It would give me preconceptions, which would restrict my imagination. […]” Alex,  

32, aspirerande författare.   
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”It could give away too much about the characters and story, and I might feel there is 

less for me as a reader”. Amy, 57, författare.  

Vid sidan om min huvudsakliga studie valde jag även att ta mig an ett mera praktiskt 

inriktat arbete – att skapa ett eget boktrailerkoncept för att bättre förstå de utmaningar 

boktrailern och dess skapare står inför. Jag kontaktade den debuterande brittiska förfat-

taren Munir Bello med ett förslag på att tillsammans utarbeta ett boktrailerkoncept för 

hans debutroman, den romantiska komedin The Break-Up Recipe utgiven år 2013. Snart 

efter att vi inledde arbetet uttryckte Bello åter samma oro för frågan om läsaren som den 

kreativa ”medförfattarfrågan”. Som en följd tog jag mig an att hitta en möjlig lösning 

till denna fråga. I utvecklingsprocessen av boktrailerkonceptet för Bellos bok kom jag 

fram till att det finns åtminstone två möjliga lösningar, av vilka jag tillämpade en på 

boktrailerkonceptet. Innan jag går in på dessa lösningar, beskriver jag mitt och Bellos 

arbetsflöde:  

Efter att ha kontaktat Bello och fått honom ombord på mitt projekt, läste jag hans bok, 

The Break-Up Recipe. Detta följdes av en gemensam diskussion om bokens bakgrund 

och centrala idéer. Vi fortsatte att vara i kontakt och diskuterade utmaningarna i att ska-

pa en boktrailer, vilken information han vill förmedla i boktrailern, hur han vill presen-

tera karaktärerna och bland annat boktrailerns genre, färgvärld och laddning. I detta 

skede kom vi fram till att trailern ska avslöja minimalt om karaktärernas utseende. Efter 

att ha kommit fram till riktlinjer började hag utveckla olika koncept som jag pitchade till 

Bello. Konceptet vi slutligen valde att jag skulle utveckla vidare blev och heta ”bokens 

metafor”. 

Den första lösningen är den konstnärliga lösningen. Just denna lösning tillämpade jag i 

boktrailerkonceptet. Se ”Bilaga 3. Manuskript: The Break-Up Recipe-

boktrailerkoncept” för manuskript och ”Bilaga 4. Bildlista: The Break-Up Recipe-

boktrailerkoncept” för bildlista. Den andra lösningen är baserad på teknologiska innova-

tioner. Som följande beskriver jag metoderna för båda lösningarna. 

3.2.1 Konstnärlig lösning 

I det här underkapitlet presenterar jag den konstnärliga lösningen. Jag kallar den för 

"bokens metafor". För att presentera det på ett så ingående och illustrativt sätt som möj-
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ligt använder jag som exempel min egen tillämpning av lösningen i mitt boktrailerkon-

cept för Bellos roman The Break-Up Recipe. Det här tillvägagångssättet innebär kon-

struerande av en stark visuell motsvarighet som på ett koncentrerad och symbolisk vis 

innehåller bokens viktigaste idéer och förmedlar tonen i boken, utan att betydligt avslöja 

karaktärens utseende och omgivning, alltså ”bokens metafor” Jag sammanfattar bokens 

handling för att ytterligare tydliggöra min tillämpning av den konstnärliga lösningen på 

Bellos roman:  

The Break-Up Recipe är en romantisk komedi om en ung man som blir lämnad av sin 

fästmö kort innan deras bröllop. Denna händelse driver mannen till en serie tillbaka-

blickar av olika episoder i sitt liv, presenterade som icke-linjära fragment, vilka i slut-

ändan leder till denna separation. (Bello, 2013.) 

Den konceptuella lösningen ”bokens metafor” innebar att jag skulle utveckla författa-

rens metaforiska ”recept” som romanens titel syftar på, och på det viset ge läsaren ett 

intryck av Bellos bok. Jag valde bilden av en bunke. Eftersom boken är en icke-linjär 

sammanställning av tillbakablickar från huvudpersons liv som så småningom formar ett 

recept för separationen, går mitt koncept ut på att huvudpersonen infinner sig i "köket 

av sin fantasi" där han slänger olika fragment av sina minnen (förknippade fysiska ob-

jekt) i bunken. Det visuella avslöjar inte huvudpersonens hela utseende (ansikte) och vi 

kan enbart se personens överkropp och armar med hjälp av olika kinematografiska lös-

ningar, komposition, genom POV-synvinkel (point of view), närbilder och noggrant av-

gränsade halvbilder.  

I en intervju (2014) uttryckte Bello att han ser detta tillvägagångssätt som det optimala 

sättet och upplever att det förmedlar tonen och hans tanke med boken på ett adekvat och 

effektivt sätt, utan att sätta läsarens fantasi beträffande karaktärer och miljö på spel. 
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Figur 9. Bildmanuskript för boktrailerkonceptet för Bellos bok The Break-Up Recipe.  

 

3.2.2 Teknisk lösning 

Den tekniska lösningen bygger på interaktiva medier och innehåll, vilket förutsätter att 

användaren kan påverka händelseförloppet (Ryan, 2008 s. 8). En interaktiv boktrailer 

kan presentera en rad olika valmöjligheter som hjälper läsaren att skapa den nödvändiga 

historiska och kulturella bakgrunden som behövs för att läsa boken. Dessa noggrant ut-

valda visuella sekvenser såsom historiska artefakter, typer av yrkesverksamhet, relevan-

ta landskap, tillhörande musikstilar osv. är ett val. För att skapa en starkare koppling till 

boken, dess handling och karaktärerna, kan en kort berättarröst eller en kort verbal text 

användas. Detta är särskilt relevant för böcker som är anslutna till vissa historiska epo-

ker, exempelvis De tre musketörerna av Alexandre Dumas, konstobjekt såsom Da Vin-

ci-koden av Dan Brown, reseromaner som till exempel Jorden runt på 80 dagar av Jules 
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Verne och många fler. Genom att använda en interaktiv boktrailer kan läsaren fördjupa 

sig i en sensorisk rik bakgrund och avgöra om boken är tilltalande för hen, samt bli fullt 

förberedd inför läsningen av en särskild text. Inte alla böcker kräver en så komplex bak-

grund, men för de som gör det kan återuppbyggnaden av det kulturella, historiska och 

andliga atmosfären i författarens vision vara mycket relevant och fördelaktigt för läsa-

ren. 

För mer information om interaktiva medier se Nick Monforta bok Twisty Little Passa-

ges: En strategi för Interactive Fiction (2005). 

Som följande presenterar jag några exempel på olika interaktiva boktrailrar. 

 

Figur 10. Interaktiv animerad boktrailer (2013) thrillerroman De vriend.  Författare 

Charles Den Tex. Boken år 2012.  

http://devriend.submarinechannel.com/en 
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Figur 11. Interaktiv animerad boktrailer (2013) för thrillerroman De erfgenaam. Förfat-

tare Charles Den Tex. Boken utgiven år 2012. 

http://erfgenaam.submarinechannel.com/en 

 

Figur 12. Interaktiv filmatisk boktrailer (2013) för thrillerroman Lockwood & Co. The 

Screaming Staircase. Författare Jonathan Stroud. Boken utgiven år 2013. 

https://youtu.be/TUfYuhW6Kqg 
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Figur 13. Interaktiv filmatisk boktrailer (2011) för dystopiska romanen Delirium. För-

fattare Lauren Olivers. Boken utgiven år 2011.  

https://youtu.be/9usQp0s22e4  

 

 

Figur 14. Interaktiv animerad och filmatisk boktrailer (2013) för thrillerromanen Kiss 

me first (2013). Författare Lotte Moggach. Boken utgiven år 2013. 

http://kissmefirstapp.com/ 
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Figur 15. Interaktiv filmatisk boktrailer (2013) för thrillerromanen The Fury. Författare 

Alexander G. Smith. Boken utgiven år 2012.  

https://youtu.be/BuoXtQ9QALg 

4. SLUTSATS 

Vissa mediefenomen blir omedelbara framgångar, medan vissa kräver en längre utveck-

lingskurva tills de antingen slår igenom och blir massmedieprodukter, eller tonar bort 

och försvinner ur medieutbudet. Boktrailern i alla sina olika former som jag har presen-

terat i detta arbete har hamnat någonstans mellan dessa två alternativ – den har varken 

slagit storartat igenom eller försvunnit. En av orsakerna bakom detta kan vara det fak-

tum att sedan audiovisuella mediers uppkomst har de audiovisuella medierna oftast an-

setts som de verbala mediernas största konkurrent. Ur detta perspektiv är det föga över-

raskande att boktrailern delar åsikter huruvida den är bokens medtävlare eller tjänare 

och har tagit sig så lång tid att utvecklas. Samtidigt har den ändå inte försvunnit ur me-

dieutbudet och har trots invändningarna åtminstone indirekt främjat skönlitteraturindu-

strin. 

I detta arbete har jag tagit mig an uppdraget att kartlägga det kontroversiella boktrailer-

fenomenet. En av de drivande orsakerna bakom mitt val har varit det faktum att detta 

fenomen har i dagens läge inte ännu varit mål för en utförlig kartläggning eller veten-

skaplig forskning. Min ambition har varit att genom detta arbete skapa en grund för 
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framtida vetenskaplig forskning. Den centrala frågeställningen jag har strävat att besva-

ra är hur boktrailerkonceptet utvecklats och anpassat sig till den kontinuerligt levande 

informationsteknologiska miljön för att uppfylla sina samhälleliga och kommersiella 

funktioner. För att bäst besvara denna frågeställning har jag sett det nödvändigt att for-

mulera fyra mer konkreta frågor:  

- Hur har boktrailern utvecklats under det senaste årtiondet? 

- Vilka former av boktrailrar har visat sig vara mest livskraftiga? 

- Vilka kommersiella uppgifter uppfyller boktrailern? 

- Vilka utmaningar möter boktrailern då den transformerar bokens verbala format till 

kortfilmens audiovisuella format? 

 

Jag finner att jag har lyckats väl med att besvara min centrala frågeställning genom att 

fokusera på de fyra delområdena ovan. Jag har spenderat dryga två år, fr.o.m. hösten 

2013 till våren 2015, på att studera och kartlägga boktrailerfenomenet – och slutresulta-

tet uppfyller de målsättningar jag ursprungligen hade för arbetet. I detta arbete har jag 

presenterat en omfattande grundläggande kvalitativ studie och kartläggning av boktrai-

lerfenomenet med hjälp av en rad olika kvalitativa metoder, och behandlat bl.a. defini-

tion, kategorisering, historia och framtidsutsikter, kommersiella funktioner och konst-

närliga utmaningar. Jag hävdar dock inte att min studie är uttömmande, tvärt om – jag 

hoppas på att detta arbete tjänar som en utgångspunkt och hjälpmedel för vidare veten-

skaplig forskning av denna medieprodukt.  

Utgående från detta arbete kan jag konstatera att boktrailern är här för att stanna i en 

form eller annan. Det är tydligt att boktrailern intresserar och engagerar då den lyckats 

hållas kvar i dryga tio år, och det utvecklingsarbete som redan har gjorts, går inte att 

sudda bort. I ett samhälle som förlitar sig i allt större utsträckning på audiovisuellt inne-

håll, och de generationer som växt upp med audiovisuell stimulering för nästan alla slag 

av innehåll som en standard, är litteraturen inget undantag, och måste anpassa sig till det 

förändrande medielandskapet för att klara sig. Trots det hävdar jag att boktrailern har 

ännu en sträcka att gå innan den hittar sin slutliga form. 

Producers of book trailers will have to balance creating strong cinematic appeal with still allo-

wing readers the freedom to conjure up their own mental imagery.  For as we all know, someti-
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mes the movie doesn’t measure up to the book.  Like the book cover before it, the book trailer 

will evolve into an art form – influenced by commercial needs, reader expectations and the am-

bient culture – but with its own rules and artistic devices. (Masters, 2007.) 

Som avslutning på denna studie vill jag presentera en fråga för framtida undersökningar: 

På vilka alternativa sätt kan teknologin och den rika mångfalden av estetiska lösningar i 

kortfilmer leda till den nödvändiga balansen mellan boktrailerns och bokens två delvis 

motstridiga målsättningar – att informera och locka läsare samt låta läsaren vara den 

kreativa "medförfattaren"? Som Pinochet (et al., 2012 s. 10) påpekar: “There are many 

styles and formats, which change quite often with the adaptation of new technologies”.  
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BILAGA 1. INTERVJUFRÅGOR TILL MUNIR BELLO, ZINAIDA 

LINDÉN OCH JOSH RAFÉ COLES 
 

Munir Bello (författare av The Break-Up Recipe, 2013). 19.04.2014. 

Zinaida Lindén (finlandssvensk och rysk belönad författare). 17.03.2015. 

Josh Rafé Coles (producent på Contrapunto, bolaget som producerade prisbelönta bok-

trailern för The Zombie Room av R. D. Ronald). 23.04.2014. 

1. What is the difference between book trailers and cinematic book trailers? 

2. What do you think are the pros and cons with book trailers (positive/negative ef-

fects on the reader)? 

3. What kind of book trailers do you think work best for the reader/increasing 

sales? 

4. Who do you think book trailers work best for? why/why not? 

5. What challenges are there in making a book trailer? 

6. Thoughts on finding the balance between the writer’s and directors vision. 

7. Thoughts on visualising the story/characters on the reader’s behalf, good/bad? 

8. What makes a good book trailer? 

9. Movie trailers vs. book trailers, differences, similarities? 

10. What do you think the future is for book trailers? 

 

Yrkesspecifika frågor 

Munir Bello och Zinaida Lindén: 

1. Have you heard of book trailers? 

2. Would you use a book trailer for your book? 

Josh Rafé Coles: 

1. How did you get into the book trailer business? 

2. Tell more about you and Contrapunto. 

3. Tell more about the book trailer you made for The Zombie Room. 



 

 

BILAGA 2. FRÅGEFORMULÄR OM BOKTRAILERN 

 
QUESTIONNAIRE  Book trailers  2.4-3.4.2014 

First name:    Gender:   Age: 

Occupation (please specify if you are an author/aspiring author/publisher): 

 

1. Have you heard of/seen book trailers? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Have you heard of/seen cinematic book trailers? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Would you watch a book trailer when choosing a book, or prior to reading a book 

you’ve already decided on? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  4. Do you think it would have a positive effect on your reading experience? Why? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Do you think it would compromise your reading experience? Why? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. What kind of book trailer do you think is the most beneficial for the reader? Please 

circle your choice.  

A) One that clearly outlines the narrative 
B) One that only portrays a certain event/hook 
C) One that is abstract and conveys the overall feeling and genre of the book  
 

7. What kind of book trailer do you think is the most beneficial in terms of sales? Please 

circle your choice.  

A) One that clearly outlines the narrative 
B) One that only portrays a certain event/hook 
C) One that is abstract and conveys the overall feeling and genre of the book  

 

8. Do you think book trailers are generally beneficial for the reader? Who do you think 

they are beneficial for? Why?/Why not? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



 

 

Questions to authors/aspiring authors/publishers:  

9. Would you consider book trailers as a marketing tool for your book? Why/why not? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. What do you think are the challenges of making a book trailer for your book? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. Do you have any thoughts on finding the balance between the writer’s/ vision and 

the director’s vision when making a book trailer? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

12. What are your thoughts on visualising the environment, characters and the story for 

the reader, rather than letting the reader create these building blocks in their mind while 

reading? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Thank you for your contribution!  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

BILAGA 3. MANUSKRIPT: THE BREAK-UP RECIPE-

BOKTRAILERKONCEPT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

The Break-Up Recipe – trailer script V.3 Final 21.4.2014 

Claudia Rybin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INT. KITCHEN DAY  

 

Mark starts slowly scattering flour on the kitchen island 

countertop. He continues with writing slowly the name of 

the book in the flour ‘THE BREAK-UP RECIPE’. 

 

    Mark (V.O.) 

Break-ups are never easy, as happened in my case 

thanks to queen bee Samantha Johnson. With 4 weeks, 5 

days and 14 hours until our wedding, I was crushed.  

It made me ponder upon what lead me to this unfortu-

nate fate, so I went down memory lane to figure it all 

out. Oh, by the way, the name is Mark Mutton – Yes 

Mutton. 

 

Mark has finished writing the name of the title of the book 

in the flour, leans in and blows the flour away. He starts 

bringing in cooking items into shot (a big stainless steel 

bowl, a whisk, some spoons and other utensils. He places 

the bowl in the middle of shot, and reaches out to grab a 

hand written recipe on an A4-size notepad.  

 

    Mark (V.O.) 

Well, for starters it takes a bit of…adventure… 

 

Mark starts throwing things in the bowl. 

 



 

 

He throws in two condoms, a photograph of two guys (includ-

ing himself) and two girls in Barcelona, a g-string and a 

dating site contact card. Each time Mark throws something 

in, it is accompanied by a soundtrack describing the 

events. We can hear sounds of a lively city, girls and guys 

cheerfully talking, sounds from a club, laughter, moans and 

grunts, ending with a “new notification” sound from a dat-

ing website.  

 

     Mark (V.O. CONT.) 

 And some office romance and seduction… 

 

He throws in a DFX LTD contact card and a pink envelope 

with Amy’s name and a drawn heart and a red lipstick. We 

can hear office sounds, the sound of a coffee maker brewing 

and a soft voice of a young woman. 

 

      Mark (V.O. CONT.) 

 …Some heartbreak… 

 

He throws in a lipstick stained napkin with a number, hand-

cuffs, cookie dough ice cream, a burnt picture of two peo-

ple kissing so you can only see their lips. Pub sounds, 

handcuffs clicking and rattling, sounds of kissing and a 

slap on the cheek. 

 

     Mark (V.O. CONT.) 



 

 

 And of course some… 

 

He throws in a pack of cigarettes, empties a very full ash-

tray and bottle of vodka and a few shot glasses in the 

bowl. We hear club sounds, loud music and glasses clinking. 

 

     Mark (V.O. CONT.) 

 

 And this is, my friends, how you get the perfect 

 break-up recipe. 

 

He picks up an engagement ring, and drops it in the bowl. 

Is slowly sinks in the messy dough and disappears. He 

starts stirring the dough. 

 

 

The dough starts vibrating and bubbles emerge, the bowl 

starts shaking first a little, but then more and more vio-

lently as Mark takes a frightened step back. Suddenly the 

dough mixture explodes with chunks of thick colourful dough 

flying over the entire kitchen. Mark SCREAMS in horror 

hides hunched down behind the kitchen island so we can only 

see his shoulders and top of his head that he is covering 

with his arms, protecting himself. He also, is covered in 

colourful dough. There is a moment of silence while chunks 

of dough start slowly stretching and dripping down off 

countertops, shelves and kitchen utensils. Suddenly a beau-



 

 

tiful white flower softly floats down on the kitchen island 

counter top.  

 

THE END. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

BILAGA 4. BILDLISTA: THE BREAK-UP RECIPE-

BOKTRAILERKONCEPT 
 

The Break-Up Recipe – trailer shot list 

1. P.O.V MS counter top – scatters flour, V.O. starts 

2. Front facing MS (no face) – reaches for bowl and utensils and starts throwing 
things in, V.O. cont. 

3. Over the shoulder angled CU bowl – throws in first batch of items 

4. Front facing MS (no face) – throws the last item in for this batch 

5. P.O.V MS counter top – V.O. cont. – throws in the second batch of items  

6. Over the shoulder angled CU bowl – V.O. cont. throws in third batch of items 

7. Front facing MS (no face) – V.O. cont. throws in fourth batch of items 

8. P.O.V MS counter top – V.O. cont. – throws in engagement ring 

9. CU bowl – ring starts sinking, he starts stirring and the dough and bowl start vi-
brating 

10.  P.O.V MS counter top – the bowl starts shaking more violently and the dough 
bubbling and vibrating 

11. Front facing MS–WS dolly zoom – dough explodes all over the kitchen and 
Mark hunches down behind the kitchen island (no face) 

12. Front facing MS – flower falls on the counter top (slow motion) 

 


