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Inledning  
Jag tror inte att jag är ensam om att efter att ha sett en trailer tänkt att ”den här filmen måste 

jag se!” och samtidigt känt en upprymdhet samt längtan efter att få se en specifik film. Vad är 

det som framkallar dessa känslor? Hur har filmskaparna gått till väga för att få oss att känna 

att vi bara måste se en film?  

 Inriktningen till den här uppsatsen är hur film marknadsförs. Hur man går till väga för 

att nå en publik, få filmen såld samt hur man gör sig attraktiv och synlig på marknaden. 

Marknadsföring kan ske på en mängd olika vis, den marknadsföringsmetod som jag valt att 

undersöka är trailrar, en effektiv metod som ger ett smakprov på vad filmen har att erbjuda. 

Via en trailer får vi se ett par minuter film och kan därefter bestämma om vi väljer att se en 

film eller inte. I trailern ges ett smakprov på filmens mest attraktiva delar med en förhoppning 

att det ska generera en känsla av att det är en film som måste ses. Frågan är då vad det är 

filmskaparna väljer att ta med i en trailer samt vad det är som hamnar i huvudsakligt fokus? 

 Jag har valt Disneys The Lion King (Lejonkungen) (Roger Allers, Rob Minkoff) från 

1994 som ett exempel att se närmare på när det kommer till dess 

marknadsföringsprocess(hädanefter kommer jag att använda mig av den svenska titeln 

Lejonkungen genom uppsatsen, då titeln är så pass använd och känd i det svenska språket). 

Lejonkungen var under en tid den animerade film som dragit in mest pengar, och den anses 

vara en klassiker bland Disney-filmer och bland familjefilmer i allmänhet.
1
 Filmen är hyllad 

av så väl barn som vuxna vilket även ligger till grund för valet av film, att se närmare på hur 

en film med så bred publik marknadsförs. Vilka delar från filmen är det som framförallt 

hamnar i fokus när filmen marknadsförs och varför gick det så bra som det gjorde? Vad är 

kärnan bakom succén? Lejonkungen fick sedan två uppföljare som endast släpptes på video 

och dvd och 2011 gavs filmen ut som en nyutgåva samt visades på bio i 3D-format, vilket i 

sig talar för dess popularitet.  

 

Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur man via trailrar marknadsför en film. Mina exempel 

kommer att vara Lejonkungen från 1994, de två uppföljarna från 1998 och 2004 samt 

nyutgåvan som kom 2011 och visades på bio i 3D-format. Tanken med att även titta på 

uppföljarna och inte endast den första filmen är att de kan förstärka vad det var som 

uppskattades mest hos publiken i den första filmen. Det jag vill undersöka är vad som är i 

                                                 
1
   HarryM.Benshoff och Sean Griffin, America on Film, Representing Race, Class, Gender, and Sexuality at the 

Movies, andra upplagan, Wiley-Blackwell, Chichester, 2009, s. 17  
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fokus i filmernas trailrar, vad det är man försöker sälja och locka med som gör just att just de 

här filmerna är attraktiva på marknaden. I uppsatsen vill jag dessutom se närmare på hur det 

är möjligt att hålla en film aktuell så pass länge från den första filmen 1994 till nysläppet 

2011, och samtidigt ha en så bred publik. Genom att jämföra de olika trailrarna kan jag ge en 

inblick i hur filmskaparna har gått till väga och vad som skiljer de olika trailrarna åt samt vad 

de har gemensamt. 

 

Frågeställning   
Vad är det som är i huvudsakligt fokus i Lejonkungens trailer? Vad har de fyra trailrarna 

gemensamt? Hur förändras och förnyas berättelsen och vad skiljer dessa fyra trailrar åt?  

 

Disposition  
Uppsatsen inleds med en introduktion till ämnet som har lett till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Därefter följer en bakgrundsdel som kort beskriver filmernas handling och 

ett avsnitt om marknadsföring av film på ett bredare plan, detta för att ge en insikt i området 

och göra det enklare att ta del av uppsatsens innehåll. Efter det kommer metodavsnittet som 

redogör för tillvägagångssättet och val av litteratur motiveras. Därefter kommer de mer 

ingående delarna av forskningen först om high concept, sedan trailrar och ett avsnitt som 

berör musiken och berättarrösten i trailrar, slutligen kommer ett avsnitt som handlar om 

Disneys popularitet. Därefter följer analysdelen som är uppdelad i olika avsnitt. De olika 

delarna och motivering till analysens uppbyggnad presenteras närmare under analysdelen. 

Avslutningsvis i uppsatsen är slutsatsen som återger uppsatsens viktigaste poänger.   

 

Bakgrund 
 

Walt Disneys Lejonkungen   
Som tidigare nämnts är Lejonkungen en film som blivit otroligt populär världen över och är 

en film som de flesta personer refererar till som en idealistisk familjeunderhållningsfilm.
2
 

Produktionsåret är 1994 och på baksidan av den svenska utgåvan av filmen beskrivs 

handlingen på följande vis:  

Det är en stor dag i Lejonriket när lejonungen Simba föds. Han ska en dag ta över 

sin pappa Mufasas roll och förvandlas från lejonungen till lejonkungen! Alla jublar 

utom Scar, Mufasas lömske bror, som själv skulle vilja sitta på tronen. Tiden går 

och den nyfikne Simba får lära sig mer och mer om sitt blivande rike. Han följer sin 

pappa, får kloka råd av babianen Rafiki och busar med kompisen Nala. Men en dag 

händer det som inte får hända. Mufasa är plötsligt borta- och innan någon vet ordet 

av har Scar tagit över tronen! Simba tvingas fly och långt borta från sin familj 

                                                 
2
 .Benshoff, och Griffin, s.17  
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träffar han lustigkurren Timon och det oborstade vårtsvinet Pumbaa, som blir hans 

nya vänner. Men en dag återvänder Simba till lejonriket för att återta sin plats som 

den rätte lejonkungen… Lejonkungen är Disneys kanske största mästerverk 

någonsin och en av världens mest omtyckta animerade filmer genom tiderna.
3
  

 

I biografi: Lejonkungen- med Don Hahn som finns med som extramaterial på DVD-utgåvan, 

ges en inblick i arbetet med Lejonkungen, det nära arbetet med djuren och naturen i Afrika 

samt viljan att ge en stark och känslofylld berättelse.
4
 Lejonkungens producent Don Hahn 

medger att det fanns en viss tveksamhet när filmen gjordes, skulle verkligen någon vilja se en 

film om en lejonunge som blev anklagad för mord? Don Hahn nämner även idén om filmen i 

korthet som ”Hamlet in Africa”.
5
  

 År 1998 kom uppföljaren till Lejonkungen med originaltiteln Lion King 2: Simba´s 

pride (Darrell Rooney och Rob LaDuca) med svensk översättning Lejonkungen 2: Simbas 

skatt. Filmen handlar om Simba och Nalas dotter, Kiara. Timon och Pumbaa ska vara hennes 

barnvakt men hon försvinner enkelt ur deras åsyn till det förbjudna landet. Där träffar hon en 

lejonunge vid namn Kovu och de blir vänner. Vad varken hon eller hennes föräldrar vet är att 

Kovu är Ziras son, en bannlyst anhängare till den nu döde Scar. Relationen mellan Kovu och 

Kiara sätts på prov samtidigt som Simbas relation med sin dotter utmanas. 

 2004 kom den tredje filmen och den andra uppföljaren, The lion king 1 ½ (Bradley 

Raymond) med den svenska översättningen Lejonkungen 3: Hakuna Matata. I den tredje 

filmen berättar Timon och Pumbaa sin bakgrundshistoria, hur de träffades och allt som hände 

innan de är med i den första filmen när de träffade Simba. 

 Utöver de tre filmerna har det funnits en rad med sidoprojekt filmen har förts över till 

tv och spel och på Disneys hemsida kan man hitta en mängd olika produkter.
6
 Lejonkungen 

har även blivit en Broadwayproduktion som hade premiär 1997 och spelas än idag, den har 

fått stora framgångar och över 50 miljoner människor har sett musikalen, den har även vunnit 

en Tony Award för bästa musikal 1998. Filmens musik har även belönats, Can you feel the 

love tonight av Tim Rice och Elton John vann en Oscar.
7
 

 

Marknadsföring av film   
I stort sett alla konstarter idag har någon form av ekonomiskt band, vare sig noveller är bra 

eller dåliga förväntar sig författaren att de ska sälja. Samma sak gäller film, en del filmer görs 

                                                 
3
 Lejonkungen,diamond edition, Walt Disney, DVD, 2011 

4
 Lejonkungen, diamond edition, Walt Disney, DVD, 2011, Bonusmaterial 

5
 http://www.youtube.com/watch?v=p9CesMNyPgY (2013-01-28)  

6
 http://www.disneystore.co.uk/lion-king-the/mn/1000027/ (2013-01-28) 

7
 http://www.broadway.com/shows/the-lion-king/story/  (2013-01-28)  

http://www.youtube.com/watch?v=p9CesMNyPgY
http://www.disneystore.co.uk/lion-king-the/mn/1000027/
http://www.broadway.com/shows/the-lion-king/story/
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med förhoppningen att konsumenter ska betala för att se dem, andra görs med ekonomiskt 

stöd av exempelvis en person som investerar i projektet som vill att filmen ska bli gjord. Även 

om det finns affärskopplingar när det kommer till filmbranschen betyder inte detta att 

kreativiteten försvinner när det kommer till filmskapandet.
8
 Vanligtvis använder man olika 

strategier beroende på vilken film det är som ska ges ut på marknaden. Det första sättet är att 

man börjar med att ge ut filmen i ett par stora städer, sedan kan man expandera gradvis. Den 

andra strategin är att man gör en stor utgivning av filmen, vilket är vanligast att man gör med 

stora mainstreamfilmer så att de snabbt kan få stor spridning.
9
 Med denna strategi är effekten 

att det blir en ”måste ses-film”, den nya storfilmen. Trots detta är det alltid ett riskspel, för om 

filmen går dåligt första veckan kan den nästan aldrig spela in de pengarna igen och stora 

summor pengar kan förloras väldigt fort. 

        Till filmen görs en trailer som är en förhandstitt på den kommande filmen med syfte att 

locka till sig åskådare. Den kan enkelt spridas på många ställen som exempelvis biografen, tv, 

internet och kan på så vis också locka till sig en större publik. Sedan finns det även en mängd 

andra metoder och marknadsföringsknep för att nå åskådarna, så som internettävlingar, att 

filmens stjärnor medverkar i intervjuer och reportage, hemsidor med mera.
10

 Barnfilmer 

brukar utnyttja alla möjligheter och exempelvis görs kläder, leksaker eller spel vid sidan av 

filmen. Ofta görs en produkt eller produkter som säljs parallellt med filmen, båda säljs och 

marknadsförs då samtidigt, vilket ger en större effekt, inkomsterna ökar och 

marknadsföringen förstärks. Produkter vid sidan av har visat sig ha en stor lönsamhet och är 

viktig del för försäljningen av filmen. År 2000 skapade Disney ett team vars uppgift är att 

hjälpa företag att designa leksaker, kläder och andra produkter som kan gynna försäljningen, 

ett så kallat franchise team.
11

  

 Finola Kerrigan som är specialiserad på marknadsföring framförallt inom filmindustrin 

och har skrivit boken Film Marketing menar att efter en längre tid av antingen framgångar 

eller misslyckanden styr förväntningarna på en film och vad som kan väntas av en specifik 

genre. När förväntningarna möts har det skapats ett förtroende, denna tillit är sedan ett väldigt 

andvändbart element när det kommer till marknadsföringen.
12

  Denna tillit är också en 

kombination av expertis, tillförlitlighet samt avsiktlighet. Konsumenterna kan ha förtroende 

för exempelvis en skådespelare, regissör eller distributör eller rekommendationer från vänner 

                                                 
8
 David Bordwell och Kristin Thompson,  Film Art: An Introduction, tionde upplagan, McGraw Hill, Boston, 

2007 (2010), s. 4  
9
 Bordwell och Thompson, s. 36  

10
 Ibids, s. 37  

11
 Ibid, s. 38  

12
 Finola Kerrigan, Film Marketing, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2010, s.111  
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eller filmkritiker. ”Filmmarkerters can create ”want to see” through the marketing campaign. 

However the ultimate aim is to achieve audience enjoyment and therefore”good word of 

mouth” in order to sustain the film on the market.”
13

 Kerrigan menar att det som filmskaparna 

allra helst vill uppnå, som ses som den bästa marknadsföringen är när filmen har ett gott rykte 

mellan individer, exempelvis i vänkretsen. Detta leder till att filmen kan hålla sig kvar på 

marknaden längre och den så kallade ”vill se filmen” skapas bortom filmskaparnas makt.
14

  

 

Metod  
Med hjälp av tidigare forskning är målet att kunna besvara uppsatsens frågeställningar och 

göra en analys av Lejonkungens marknadsföringsprocess. Grundtanken med uppsatsen följer 

olika steg: Marknadsföring är den breda inriktningen, high concept kan ses som ett sätt att 

göra film på som har sitt ursprung i marknadsföring, och trailrar är en konkret 

marknadsföringsmetod. De olika delarna är grunden för att kunna göra en analys på ett 

filmexempel, som här är Lejonkungen, dess uppföljare samt nyutgåvan. Analysen kommer att 

ta upp samband mellan hur en trailer byggs upp enligt Kernan, vad det finns för kopplingar 

till high concept för att se till de mest betydande delarna med trailern, vad som är med och 

varför.   

 För att förstärka uppsatsen och samtidigt ge en bakgrund till ämnet ville jag ha med 

grundläggande teori kring marknadsföring. Då området är väldigt stort valde jag att använda 

mig huvudsakligen av Bordwell och Thompson för att se vad man tar upp i de grundläggande 

filmhistorieböckerna om marknadsföring på ett översiktligt plan. För att sedan kunna gå 

djupare in på marknadsföringsområdet och avgränsa min uppsats valde jag att fokusera på 

high concept. När det kommer till high concept har jag framförallt använt mig av boken High 

Concept: Movies and Marketing in Hollywood skriven av Justin Wyatt, som tidigare forskat 

inom media och filmindustrin. High Concept har en kommersiell inriktning med fokus på 

säljbarhet samt marknadsföringsknep som filmindustrin använder sig av. Anledning till att jag 

valt Justin Wyatts bok är att han är den första som skrev om high concept och den som det 

ofta refereras till i övrig litteratur när man talar om high concept. I avsnittet om trailrar 

kommer jag framförallt att använda mig av Lisa Kernans bok Coming Attractions: Reading 

American Movie Trailers. Även Kernan refereras det ofta till i övrig litteratur när man talar 

om trailrar och hon är den första som gjort en så ingående studie om trailrar, som benämns 

som en utgångspunkt för framtida liknande studier. Exempelvis går hon in på trailrars struktur 

                                                 
13

 Ibid, s. 112 
14

 Kerrigan, s.112  
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och retorik vilket jag finner användbart för min analys. I avsnittet om trailrar har jag även 

använt mig av en artikel vid namn ”The effects of film trailers on shaping consumer 

expectations in the entertainment industry-A qualitative analysis” som finns med i tidsskriften 

Journal of Retailing and Consumer Services det är en undersökning om de förväntningar en 

trailer skapar hos publiken. Artikeln har jag sett som användbar och relevant för uppsatsen, då 

förväntningar är en viktig del för dels marknadsföring och trailrar men också för uppföljare 

till en film som den här uppsatsen berör. Slutligen ville jag ha med någon forskning om 

Disney, vilket det finns en mängd litteratur och forskning om. Det har inte funnits utrymme i 

uppsatsen att gå djupare in på historia kring Disney eller liknande litteratur. Istället har jag 

använt mig av Margareta Rönnbergs bok Varför är Disney så populär? Som är relevant för 

uppsatsens ämne för att se vad som kan vara de mest uppskattade delarna, om det är 

någonting som syns i trailrarna och om det då också går att föras samman med high concept. 

 För att göra min analys har jag sett på samtliga filmers trailrar. Jag har velat se på de 

amerikanska ursprungstrailrarna, med tanke på den mängd olika versioner som finns på 

internet, som dessutom ständigt förnyas och uppdateras är det en svårighet att avgöra vilken 

som är originalversionen. Jag har därför jämfört trailrarna från olika hemsidor som 

exempelvis imdb och youtube, och då de har stämt överens bedömer jag att det finns en hög 

trovärdighet i att det är ursprungsverken samt att det är säkra källor att använda för analysen.  

 

High Concept  
Inom nöjesbranschen associeras high concepts uppkomst med Barry Diller, som under 1970-

talet arbetade som programchef på ABC, där han behövde berättelser som lätt kunde 

summeras för en 30 sekunders plats i tv-rutan. De projekten som kunde säljas på en mening 

godkändes och meningarna kunde sedan användas i reklamkampanjer. Därigenom blev kravet 

på marknadsföringsmöjligheterna associerat med begreppet high concept.
15

 

 Justin Wyatt tar upp filmen Grease (Randal Kleiser,1978) som ett tidigt exempel på en 

film som kan gå under kategorin high concept. Filmen har många marknadsföringsmöjligheter 

och en rad olika element som säljer och går hem hos publiken, bland annat filmstjärnorna 

Olivia Newton-John och John Travolta, musiken och produkterna vid sidan av. High concept-

filmer beskrivs med en pitch, som kan beskrivas som filmens höjdpunkt som ger en kort idé 

kring vad filmen handlar om, ett enkelt koncept som man använder sig av för att sälja in 

filmen, förslagsvis tar Wyatt upp Grease pitch som:”John Travolta and Olivia Newton-John 

                                                 
15

 Justin Wyatt, High Concept- Movies and Marketing in Hollywood, Austin, University of Texas press, 1994, 

s.8 
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star as the 50s greaser and the `good girl´ in the screen adaption of the hit stage musical 

Grease.”
16

 

 Hollywood anklagas ofta för att vara extra förmånliga mot de filmer som har störst 

sannolikhet att inkassera mest pengar. Wyatt menar att det egentligen inte är särskilt konstigt 

att bolagen har ett större intresse av de filmer som kan generera pengar tillbaka. Wyatts mer 

rättfärdigade definition av begreppet high concept är att se till de mer historiska, 

institutionella och ekonomiska styrkorna som har hjälpt till att forma det här kommersiella 

filmskapandet. Med en medvetenhet kring dessa faktorer kan high concept skiljas som en 

separat del från mainstreaminriktningen inom filmindustrin. De två största skillnaderna är 

tonvikten på stil inom filmerna, och med en sammansmältning med marknadsföring och 

försäljningen utav diverse varor.
17

 Grundidén är att det ska vara lätt kommunicerat och 

summerat, konceptet måste alltså vara lättsålt på två specifika sätt, dels den första pitchen för 

projektet och sedan via marknadsföringen, pitchen mot publiken.
18

 Det finns starka samband 

mellan säljbarheten och high concept i nöjesindustrin. Före detta chefen för Columbia 

pictures, Dawn Steel, menar att en enkel säljbar mening eller ett tema är det centrala för 

tanken med high concept. Likaså att fånga en känsla av tiden med bilder som är anpassade till 

den unga publiken, vars teman kunde förklaras med en mening eller två.
19

 När det kommer till 

marknadsföring av filmen är high concept fördelaktigt då det på ett enkelt sätt kan presentera 

filmens innehåll, till skillnad från de filmer med mer komplicerade teman då risken finns att 

filmens innehåll presenteras felaktigt. Filmstjärnor samt välkända namn kan också vara en 

stor del av marknadsföringen och high concept. En del filmstjärnor länkas direkt samman med 

en viss genre, vilket gör att med hjälp av endast ett namn kan en film direkt hamna i en viss 

kategori.
20

 Wyatt menar även att high concept-filmerna gynnar säljaren, med ett enkelt 

filmkoncept är det lättare att sälja filmen till exempelvis ett bolag som kan betala för att 

producera filmen. Filmerna är skapade för att kunna bli sålda och med ett enkelt koncept är 

det enklare att få personer att investera i filmen samt få dem att bidra med pengar så att den 

kan bli gjord.
21

 En fördel med high concept är att marknaden har växt för film och att 

möjligheterna för att marknadsföra sin film är större i och med all ny media. En av 

grundidéerna för high concept är de oerhörda marknadsföringsmöjligheterna.
22

 Timothy 

                                                 
16

 Ibid, s.7  
17

 Wyatt, s. 7 
18

 Ibid, s. 8  
19

 Ibid, s. 9  
20

 Ibid, s.10 
21

 Ibid, s.14  
22

 Ibid, s.19  
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Corrigan, professor i film, menar att i dagens samhälle går de olika medieformerna samman 

allt mer och konkurrerar med varandra inom samma marknad. Detta leder till att allt färre 

experimentella verk som det finns en risk med att producera dem inte heller blir producerade. 

Corrigan påstår även att den mest effektiva metoden inom high concept är att matcha en 

bästsäljande novell med en välkänd filmstjärna eller regissör. Det är en kombination som man 

vet säljer, böcker blir film men man tar det även vidare till scenen och teater, vilket har blivit 

fallet med just Lejonkungen som Broadway valt att göra en produktion av.
23

  

 ”The look, the hook, and the book” är tre viktiga aspekter inom high concept och 

definitionen täcker dessutom många aspekter inom high concept som gör att det kan ses som 

en summerad samt förenklad definition, menar Wyatt. Filmerna inkluderar gärna en eller flera 

av aspekterna. ”The look of the images, the marketing hooks, and the reduced narratives form 

the cornerstones of high concept.”
24

 Filmens ”look” kan sammanfattas i stora drag om vad 

filmen har för utseende, dess image, ”the hook” kan sammanföras med filmens pitch, som 

tagits upp tidigare, ett unikt lockbete. Slutligen ”the book” som återspeglar en välkänd 

grundberättelse, många gånger i en omgjord och moderniserad version som speglar sin 

samtid.
25

  

 Wyatt anser att det finns en specifik stil när det kommer till high concept-filmer och att 

de följer ett visst mönster. Att alla karaktärsdragen finns med i en och samma film är sällsynt, 

då stilen anpassas efter hur väl det kan kopplas samman med marknadsföringen. I en analys 

kring detta finns det fem huvudelement för uppbyggnaden av high concepts stil: filmens 

”look”, stjärnor, musik, karaktärer samt genre. Dessa element styr filmens handling, samtidigt 

som de kan tydliggöra och förstärka speciella ögonblick i berättelsen, känslan som förmedlas 

och de speciella ögonblicken kan sedan användas marknadsföringen. ”With the marketable 

properties of the high concept films, the films already have a certain pre-sold identity, such as 

”the new thriller starring Clint Eastwood” or ”the new action-adventure from Steven 

Spielberg.”
26

 Wyatt menar att med en film som har en ”för-såld” karaktär kan snabbt skapa 

sig en identitet hos publiken.  

 Filmens musik har en stor betydelse för filmens marknadsföring. Med musikvideor och 

soundtrack exempelvis kan de separeras som en enskild del från resterande delar av filmen. 

En kombination av filmens kvaliteter och musiken kan skapa en enhet för filmen samtidigt 

                                                 
23
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som den kan få uppmärksamhet för sina egna kvaliteter.
27

 I high concept-filmerna ska 

dessutom musiken passa in på det marknadsförbara konceptet, så väl som att man använder 

sig av filmstjärnor eller något annat element används musiken till lika stor del för att sälja 

filmen. Musiken kan användas som ett uttryck och i de allra flesta fall har majoriteten av 

låtarna en koppling till filmens handling och mest centrala sammanhang.
28

  

 ”Print ads, trailers, and television commercials are crucial to building awareness for the 

high concept film.”
29

 Med hjälp av de här tre metoderna menar Wyatt att filmen kan hålla sig 

kvar på marknaden även efter premiären. Med musik, varor och produkter kan filmen hålla ut 

på marknaden och därtill behålla samt förlänga sin aktualitet.
30

 Musiken har ett starkt 

samband till high concept och marknadsföring, med stora marknadsföringskampanjer är 

musiken ett element som är oskiljbart från filmen. Dessa delar uppmuntrar i sin tur till 

konsumtionen av high concept-filmerna och att publiken kan gå och se en och samma film ett 

flertal gånger. Framförallt när det kommer till filmer som innehåller mycket musik är de av en 

karaktär som uppmuntrar till ett återupprepat seende och man vill gärna se en och samma film 

mer än en gång.
31

 Musiken och starka karaktärer så väl som övriga produkter är här 

användbart, de kan ha ett ”eget liv” och säljas separat från filmen vilket inte bara genererar 

mer pengar utan leder även till att filmens aktualitet förlängs.
32

   

 När filmen börjar ses mer som en produkt, liknande vilken produkt som helst, tas 

strategier från företagvärlden efter allt mer, ett exempel på en sådan strategi är 

marknadsundersökningen som har fått en allt mer betydande roll inom filmindustrin. En film 

är till en väldigt stor del beroende av sin premiärvisning och för att öka chanserna att det ska 

gå bra när filmen släpps på marknaden krävs det att det finns en stor medvetenhet kring den 

specifika filmen. För att kunna ha denna medvetenhet kring sin produkt, en insikt i att det är 

någonting som publiken kommer vilja se, använder filmindustrin sig allt mer av 

undersökningar.
33

 Eric Sherman som skrivit boken Selling your film: a guide to the 

contemporary marketplace tar även han upp marknadsundersökningen som en betydande del, 

det ger en insikt i att kunna producera de filmer som publiken verkligen vill se. Många övriga 

branscher är beroende av sina marknadsundersökningar och Sherman menar att filmindustrin 

kan applicera deras tekniker för att kunna göra smartare marknadsföringskampanjer. 
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Exempelvis används databaser som tar vara på personliga uppgifter, som detaljerat kan se 

individers utgifter på nöjen, tidningar de läser med mera. Detta menar Sherman skulle 

underlätta marknadsföringsprocessen och det skulle bli enklare att nå den publik man 

önskar.
34

 Det bör alltid finnas en specifik publik i åtanke när en film görs, vilket i sin tur 

underlättar marknadsundersökningsarbetet samt en möjlighet till att göra det mer effektivt. 

Michael Weise som skrivit boken Film & Video Marketing efter 22 års erfarenhet i 

filmindustrin som producent och regissör anser att när man ska göra en analys eller 

undersökning av en film bör man alltid ställa sig frågan ”Vad är det?” Vilka tidigare filmer 

kan den här filmen liknas vid och till vilken kategori kan den tillhöra? Att se till genrer är en 

bra utgångspunkt, som även är betydande för att kunna kategorisera filmen. Sedan bör man 

även ställa sig frågan vilken publik som förväntas se den här filmen? Vad är det med filmen 

som de kommer att uppskatta?
35

  

 

Trailrar 
Kernans definition av en trailer lyder: ”a brief film text that usually displays images from a 

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

projecting in theatres to promote a film´s theatrical release”.
36

  

 En trailer är en förhandstitt på en kommande film och syftet är det ska underlätta vilka 

filmer man vill eller inte vill se. Kernan menar att trailers inte bara är en 

marknadsföringsmetod utan att det även är en unik form av filmberättande där 

marknadsföring och berättandet samverkar.
37

 

 Det är endast ett fåtal filmer som släpps varje år som tjänar pengar under säsongen. 

Detta har lett till att det har blivit allt viktigare för en film att vara attraktiv för en så stor 

publik som möjligt, med hjälp av en effektiv marknadsföringskampanj. Trailern är en väldigt 

viktig del av marknadsföringen vilket också gör att man spenderar stora summor pengar på att 

göra en lyckad trailer. Om det går bra för en film under premiärveckan har med största 

sannolikhet en bra trailer haft en betydande roll i succén.
38

 

In trailers, images are selected and combined in ways that privilege attracting the spectator´s 

attention over sustaining narrative coherence. Yet trailers also maintain a relationship to the 

                                                 
34
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narrative they promote, and in this relationship between promotional images of attraction and 

coherent cinematic narrative lie the unique characteristics that constitute the rhetoric of trailers.
39

  
 

Kernan menar att trailrar är reklamannonser samtidigt som det är mycket mer än endast 

reklam. Trailrar har blivit som en genre för sig, och åskådare kan uppskatta en trailer även om 

de inte hade tänkt se filmen och ser inte bara trailern som en annons.
40

 Det finns en del 

generella gemensamma drag för trailrar: de fungerar som en introduktion till publiken om 

filmen de består av ett urval av scener från filmen och de innehåller montage med snabba 

klipp och mycket handling samt igenkännande namn eller karaktärer. Trailern har även 

mycket gemensamt med andra sorters marknadsföring. En publik för en reklamkampanj söker 

alltid mening med det som de ser och vill förutspå syftet med annonsen. När det kommer till 

filmen har den sitt språk och överenskommelser vilket även påverkar publikens förväntningar 

på filmen.
41

 På många sätt kan en trailer ge falsk marknadsföring, precis som marknadsföring 

av andra produkter gör, skillnaden är att produkten i det här fallet är en förlängd version av 

reklamkampanjen. Detta gör att trohet till det som marknadsförs är viktigare i film än när det 

kommer till andra produkter.
42

 Konsumenter har vanligtvis väldigt höga förväntningar på 

filmer, ofta högre än vad som vanligtvis kan erbjudas. Detta måste filmskaparna ha i åtanke. 

De måste respektera publikens förväntningar och samtidigt göra sitt yttersta för att hålla de 

löften som ges för att inte göra publiken besviken. Om en trailer har de rätta stilistiska dragen 

samt om det ser ut som att det ligger mycket arbete bakom trailern, visar detta på att filmen 

har mycket att erbjuda. Även trailern bör ha någon form av berättarstruktur snarare än bara 

vara en sammansättning av osammanhängande klipp.
43

 En trailer bör sträva efter att skapa 

realistiska förväntningar kring filmens olika delar. I en undersökning som gjorts för Journal 

of Retailing and Consumer Services om publikens förväntningar på en film efter att ha sett en 

trailer är det gemensamt för de deltagarna i undersökningen att man vill att trailern ska ha en 

teasereffekt. Den ska locka till att vilja se filmen på ett sätt som är smått retsamt. Man ska ge 

begränsat med information och syftet med trailern är att man ska finna intresse av att se 

filmen utan att ha full vetskap om filmens helhetsberättelse.
44

 Även Kerrigan menar att en 

trailer ska ha en teasereffekt, och ofta gör man en trailer innan filmen som helhet är färdig för 

att man vill signalera att filmen kommer, få människor att börja prata om filmen och skapa ett 
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rykte om den.
45

 Trailerns syfte är egentligen mycket enkelt menar Kerrigan, trailern ska få 

åskådarna att se filmen som den marknadsför och inte distansera åskådarna från verkligheten 

eller filmen. Kommer det till en ”måste ses-film” sprids även ryktet och marknadsföringen 

muntligt och konsumenterna påverkar varandra. Sådana filmer ses vanligtvis i sällskap eller 

mindre grupper istället för att man ser filmerna ensam. Spridningen av trailrar är enkel och 

smidig i dagens samhälle där det i nya medier konsumeras mycket korta klipp, med 

framförallt forum som You Tube.
46

 

 En av de huvudsakliga faktorerna som påverkar förväntningarna på en film är 

konsumentens förkunskaper och erfarenheter kring produkten. När det kommer till film har 

många konsumenter förkunskap om filmindustrin när de ser på en trailer, så som kunskap 

angående filmstjärnor, regissörer, filmstudior med mera. Många förväntningar styrs av vilka 

skådespelare som är med och det kan tänkas att riktigt bra skådespelare, ödslar inte sin tid på 

en dålig film. Samtidigt som en del tänker att de undviker filmen oavsett dess handling endast 

på grund av att en viss skådespelare medverkar i den.
47

 Ytterligare en effekt som 

skådespelaren har på åskådarens förväntningar är dess tidigare arbete och medverkan i andra 

filmer. Kanske kan skådespelaren kopplas samman med en viss genre eller ge förväntningar 

kring att man ska få se någonting liknande från tidigare filmer i den nya filmen.
48

 Kernan 

menar att det finns en stor risk med trailrar att de ska ha motsatt effekt än vad man önskat. Det 

finns en risk att trailern visar för mycket och att publiken därför känner att de inte behöver se 

filmen när de sett trailern.
49

   

 Kernan talar om trailerns retorik, som berör struktur, titlar, användandet av en 

berättarröst och vilket språk eller vilka ord man använder sig av för att locka en publik. Ett av 

syftena med trailern är att på en kort stund visa det man tror att publiken vill se och lyckas 

med att förmedla sitt budskap. Namn, genre och handling är de tre centrala faktorerna för 

trailerns retorik enligt Kernan.
50

 Majoriteten av de mest lyckade trailrarna använder sig av alla 

de tre faktorerna och skapar ett samspel dem emellan vad gäller Hollywoodfilmer kan man i 

princip säga att alla använder sig av stjärnor, handling och har något förhållande till genrer.
51

 

De tre faktorerna stjärnor, handling och genre är de huvudsakliga delarna som styr publikens 

förväntningar på filmen, dess tidigare erfarenheter samt vad de intresserar sig mest för. En 
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idealtrailer består av ett samspel av saker som man känner igen samt någonting nytt, som 

Kernan uttrycker det: ”more of what you know and love” and ”all new and different”.
52

  

 

Röst och musik i trailrar  

Musiken man använder sig av i trailern har stor betydelse, val av musik kan sätta en ton för 

filmen i sin helhet och ha en stor påverkan på åskådarnas förväntningar på filmen. Gillar inte 

åskådarna musiken i trailern får de en negativ känsla som då också påverkar produkten i sin 

helhet vilket gör att de med största sannolikhet inte kommer att se filmen. Filmskapare 

använder därför en specifik stil och ett tempo i musiken för att markera att filmen tillhör en 

viss genre eller har en särskild ton. Det kan i sin tur guida åskådarna i deras förväntningar av 

filmen.
53

 Det är därför inte en nödvändighet att använda sig av musik från filmens soundtrack 

i trailern då musikens största uppgift är att skapa känslor. Vidare kan tilläggas att man ofta 

gör det då man i många fall väljer att använda sig av välkända kompositörer eller artister till 

sina soundtrack i rent marknadsföringssyfte, som dessutom i sin tur kan få en publik att se 

filmen för att de tycker om musiken.
54

 

 När det kommer till hur man väljer att använda sig av en röst, menar James R. Alburger 

som skrivit boken The art of voice acting, att det finns två olika sätt att kommunicera på för 

att nå ut med sitt budskap, när det gäller marknadsföring är det antingen emotionellt eller 

intellektuellt. Av de båda är den mest effektiva att beröra den emotionella delen, gärna på ett 

omedvetet plan. För att fånga in lyssnaren eller åskådaren bör de beröras känslomässigt eller 

kunna relatera till berättelsen, gärna på ett snabbt och effektivt sätt. Berättarrösten spelar en 

stor roll för marknadsföringen och för att ge information. För att nå ut med sitt budskap krävs 

det mer än endast ord, det måste finnas en övertygelse i rösten samt en kontakt med lyssnarna. 

Dessutom måste man finna en kontakt till sin publik på ett känslomässigt plan så att det som 

sägs blir minnesvärt. 
55

 James R. Alburger använder sig av begreppet ”Voice acting” som han 

ser som annorlunda från begreppet ”Voice over”. En berättarröst är mer än endast tal och det 

måste finnas en förmåga för agerande för att kunna nå fram med sitt budskap.
56
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Disneys popularitet  
Margareta Rönnberg har i sin bok Varför är Disney så populär? tagit fram en rad olika 

anledningar till varför Disney är så populär. Exempelvis menar hon att det kan bero på att 

många förknippar långfilmerna med den allra första bioupplevelsen, samt att det tecknade ger 

en tydlig overklighetsmarkör och kan förstärka att det är ”bara påhittat” vilket är viktigt när 

det blir för otäckt i filmen.
57

 Det känslomässiga i filmerna som kan locka fram skratt såväl 

som gråt hos både barn och vuxna, men även en kollektiv känsloupplevelse till nyckelscener i 

filmen. De komiska bifigurerna, som har en tendens att lätta upp stämningen och göra 

filmerna mindre skrämmande för de yngre barnen. Musiken är även en viktig faktor till 

Disneys popularitet.  

         Rönnberg menar också att Disney är experter på att behandla barnrädslor och i sina 

filmer förmedla ett hoppfullt budskap. Det finns en insikt i barnpsykologi och på ett 

underhållande sätt kan man exempelvis behandla frågor om identitetssökande och 

gemenskap.
58

 I berättelserna finns det mycket optimism och de får ett lyckligt slut där det 

värdesätts att ha ett gott hjärta och vara hjälpsam.
59

 

 Men Rönnberg menar att Disney inte bara är populär utan att det finns lika många skäl 

till varför Disney-filmerna är olämpliga för barn. Dominansen och monopoliseringen är det 

många kritiker som ser som dåligt och främst tar man upp det kommersiella, det som är 

ekonomiskt framgångsrikt. Försäljningen runtomkring med leksaker med mera anses sätta en 

stor press på föräldrarna.
60

 Mycket av problematiken kring kritik och svårigheter när det 

kommer till Disney-filmerna är att de tilltalar en så pass bred publik, filmerna har blivit till 

klassiker och ses av flera generationer. Rönnberg menar att detta leder till den kritik och de 

analyser som görs kring filmerna är saker som inte barnen har en tanke på.
61

  

 

Analys   
I analysdelen kommer varje trailer att presenteras för sig, för att ge en kort inblick i vad de 

olika trailrarna tar upp samt hur de är strukturerade. Därmed kan det lättare ges en inblick i 

vad varje enskild trailer har för huvudsakligt fokus och vad som är mest centralt för 

marknadsföringen. Att gå igenom varje trailer för sig kommer även att underlätta för följande 

delar då de berör samtliga trailrar, vad de har för likheter samt vad som skiljer dem åt. 
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Musiken och karaktärerna i filmerna är två delar som får varsitt eget avsnitt, eftersom de 

kommer att undersökas lite närmre. Den huvudsakliga anledningen till att ge musiken ett eget 

avsnitt, är på grund av dess betydelse för trailerns stämning, tempo och berättande, samtidigt 

som det är en del som blivit så pass omnämnd och hyllad för filmen Lejonkungen. Dessutom 

berörs musiken till stor del i litteraturen. Wyatt tar upp musiken som ett huvudelement samt 

dess betydelse för filmens marknadsföring och Kernan talar om musikens betydelse för 

trailern. Även karaktärer tas upp som ett av de fem huvudelementen när det kommer till stilen 

för high concept samt dess betydelse för att kunna förlänga aktualiteten med hjälp av 

produkter och diverse möjligheter för sidoprojekt. Rönnberg tar också upp såväl karaktärer 

som musik i sin forskning om Disney och ser dem som viktiga delar bakom Disneys 

popularitet. Med karaktärerna kan man dessutom tyda deras popularitet i och med deras 

medverkan i trailrarna och vilka som får vara kvar och även vara med i uppföljarna. Genom 

att ta upp musik och karaktärer under egna avsnitt ger det också en möjlighet till att se 

närmare på om det finns något mönster de olika trailrarna emellan.  

 

Trailer 1, The Lion King (Lejonkungen )(1994)  
Trailern inleds med den symboliska bilden för Lejonkungen, en röd himmel och en 

soluppgång över savannen till tonerna av ”Circle of life” - ledmotivet från filmens soundtrack. 

Musiken tonas sedan ned och går över i en sekvens när Mufasa säger till Simba: ”We are all 

connected to the circle of life.” En berättarröst tar sedan över och säger: ”Walt Disney 

Pictures presents…” Tonerna av ”circle of life” byts här ut, och en fanfar spelas innan 

berättarrösten säger ”The Lion King”. Musiken ändras och är istället instrumental, den lugna 

stämningen övergår i ett ökat tempo med snabba klipp. Dialog samt scener från filmen varvas 

med en berättarröst som fyller i och förtydligar.  I dialog från filmen samt från berättarrösten 

återkommer man till ”the circle of life”. Ord som kung och spännande används också ett 

flertal gånger. Att skaparna till musiken är prisbelönta och att det är ett äventyr som vi sent 

kommer att glömma poängteras.  

 Producenten Don Hahn har nämnt ”Hamlet in Africa” som en idé bakom filmen samt 

vikten med att finna sig själv och växa upp.
62

 Här finns det en tydlig koppling till high 

concept och Wyatts ”The look, the hook, the book”. Där Disney kan spegla filmens ”look” 

man poängterar inledningsvis ”Walt Disney Pictures presents” och det finns specifika 

karaktärsdrag som visar på att det är en Disneyfilm, ett exempel är de uppskattade 

musiknumren. Såväl som Disney till stor del kan stå för den ”look” filmen har, kan man också 
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se till det nära arbetet med Afrika speglar den ”look” som filmskaparna vill ge filmen. Att 

man väljer att referera till Hamlet blir då filmens ”book” då det ses som en välkänd 

grundberättelse som ligger till grund för filmen. Tillsammans blir då detta ”the hook”, 

kombinationerna med Afrika, Disney och Hamlet, ska då fungera som ett lockbete och väcka 

en nyfikenhet till att vilja se filmen. Grundtanken med high concept är att det ska vara enkelt, 

summerat och kunna beskrivas med endast en eller två meningar.
63

 Detta kan också höra 

samman med att ge filmen en pitch, en enkel mening som filmskaparna använder sig av dels 

för att sälja filmen till publiken men också innan det för att få en möjlighet att göra filmen 

samt få människor att vilja jobba med den.
64

 Med orden ”Hamlet in Africa” som producenten 

Don Hahn använder sig av kan det liknas vid filmens pitch som summerar berättelsen i korta 

drag även när han beskriver filmen som en film om en lejonunge som blir anklagad för mord, 

kan också sammanföras med handlingen i Hamlet.
65

 

 Även om trailern är informationsrik, följer den klart och tydligt en röd tråd som på sitt 

vis till stor del speglar berättelsen om Hamlet. Att man berättar om Mufasas död, hur man får 

se Simba fly lejonriket, samt att Scar vill bli kung, är några exempel på delar från trailern som 

kan kopplas till Hamlet. Om man ser till delen med den breda publiken kan jämförelsen med 

Hamlet ses som en del som framförallt skulle uppskattas av den vuxna publiken, då det finns 

en större risk att de skulle se referenserna i berättelsen som skulle få dem att vilja se filmen.  

 Kernan talar om trailerns retorik och tar även upp ordval som en del för att locka till sig 

en publik, vilket man kan se i den här trailern, där starka ord används och förekommer ett 

flertal gånger.
66

 Exempel på sådana ord är kung, spänning och äventyr. Att ordet kung 

återupprepas kan åter kopplas till ”the book” – Hamlet. Spänning och äventyr kan ge en 

indikation till filmens kategorisering och den aktuella genren, som i det här fallet har 

klassificerats som ett animerat drama och äventyr. Genren är ytterligare en viktig huvuddel 

som Wyatt såväl som Kernan tar upp liksom Weise när det kommer till 

marknadsundersökningen och vikten vid att ställa sig frågan vad det här är för film och för 

vem?
67
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Trailer 2, The Lion King 2: Simbas Pride (Lejonkungen 2: Simbas skatt) (1998)   
Inledande i trailern får vi se två textrutor som först säger ”The circle of life continues” och 

sedan ”in an all new movie”. Musik och dialog från filmen varvas och man använder sig inte 

av någon berättarröst förrän i sista sekvensen där titeln presenteras igen samt ledorden ”the 

circle of life continues” upprepas. Karaktärer så som de vuxna Simba och Nala, Timon och 

Pumbaa är med, Scar nämns och även om han inte själv är med finns det nya karaktärer som 

anspelar på samma typ, som även kan leda till en liknande konflikt som i den första filmen. 

Mycket i trailern visar igenkännande faktorer från den första filmen som exempelvis att 

Simba samtalar med dottern om att han en dag inte längre kommer finnas kvar och då måste 

hon ta över lejonriket. Trailern inleds med att Rafiki lyfter lejonungen Kiara mot skyn, en bild 

som refererar till den första filmen samtidigt som man säger, ”the circle of life continues”, 

vilket också visar på att Kiara föds för att ta samma plats i cirkeln som Simba gjorde.  

 På samma vis som den första trailern visar på dess ”Disney-look”, kan dess uppföljare 

här på många sätt falla tillbaka på att det är en uppföljare till Disneys Lejonkungen och 

referera till den första filmen. Precis som Simba fick ta över lejonriket efter sin far ska nu 

hans dotter göra samma sak samt lära sig ta sin plats i livets cirkel och äventyret fortsätter. 

Återigen till Wyatts ”The look, the book, the hook”, här står nu Lejonkungen i fokus och 

passar in på samtliga delar. Lejonkungen kan nu ses som en välkänd grundberättelse, som man 

nu använder sig av. Filmens ”look” kan också mer ses som en Lejonkungen-”look” än en 

Disney-”look” och även om namnet Disney fortfarande har stor betydelse är titeln 

Lejonkungen det som ses som allra mest centralt för filmen. Slutligen blir filmens ”hook” att 

få veta hur det gick sedan i uppföljaren.   

 

Trailer 3, The Lion King ½ (Lejonkungen 3: Hakuna matata) (2004)   
Trailern inleds på samma vis som den första trailern, men efter några sekunder hörs Timon 

som sjunger med i låten, han har en fjärrkontroll och börjar spola fram till delen där han och 

Pumbaa kommer in i bilden. De spolar fram och tillbaka tills de kommer överens om att de 

ska berätta deras version av berättelsen. Trailern har en reflexiv karaktär, publiken ser på en 

film om hur Timon och Pumbaa ser på film, vilket kan spegla en idé om att publiken har 

genomgått samma process och är välbekanta med berättelsen. Ytterligare kan det antas att 

publiken möjligtvis har gjort samma sak även när det kommer till att spola fram i berättelsen 

för att endast se delarna där Timon och Pumbaa är med. Här finns en tanke om att det finns en 

nyfikenhet hos publiken att få veta mer om just de här två komiska karaktärerna.  
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 Grunden till den här berättelsen är endast två karaktärer från Lejonkungen, som man här 

återanvänder sig av och ger en egen berättelse. Handlingen behöver ingen närmare 

presentation för publiken utan i fokus är de två komiska karaktärerna Timon och Pumbaa, 

som är lockbetet för att publiken ska vilja se filmen. Som nämnts tidigare när det kommer till 

val av ord för att göra det så attraktivt som möjligt finns det även exempel på det här. Två ord 

som används är ”avslöjande” samt ”intimt”, vilket lockar publiken ytterligare till att vilja se 

filmen. Pumbaa beskriver det som ”the story within the story”, vilket också gör det mer 

spännande samt öppnar för möjligheten att få lära känna Timon och Pumbaa lite bättre och 

samtidigt få en annan version av den ursprungliga Lejonkungen. Uppbyggnaden med att 

Timon och Pumbaa talar med publiken om vad de ska visa för dem kan också ses som en 

attraktiv del med trailern, att åskådarna känner en delaktighet och precis som Timon nämner 

är det redan i trailern mer intimt och nära. Trailerns uppbyggnad speglar även ”the story 

within the story” då det som publiken ser är just en berättelse i berättelsen.  

 

Trailer 4, The Lion King 3D release (Lejonkungen i 3D), (2011)   
Trailern inleds med samma musik som i den första trailern från 1994 och med samma bilder, 

samt texterna ”The wait is over” ”for the first time ever” följt av ”like you´ve never seen it 

before”.  Man nämner sedan att filmen endast kommer att visas under en begränsad tid i det 

spektakulära 3D-formatet. Någon berättarröst används inte och inte heller någon dialog eller 

några repliker från filmen utan det är endast sekvenser från filmen samt låten ”circle of life” 

som spelas trailern igenom. Musiken nämns som ”award winning” och berättelsen som ”the 

epic story”. 

  Trailern förutsätter att publiken redan kan berättelsen och ingenting behöver någon 

närmare presentation, det här är filmen som alla redan har sett, minst en gång, syftet är nu att 

publiken ska vilja se filmen igen. Lockbetet med trailern är den förbättrade kvaliteten och det 

spektakulära 3D-formatet, även om publiken har sett filmen förut har de aldrig förr sett den så 

här. Dessutom görs det mer exklusivt att nämna att filmen endast visas under en begränsad 

tid. Det blir mer till en upplevelse än att se filmen hemma och en ännu större anledning till att 

inte missa filmen på bio. Vilket här kan föras samman med Kernans idé kring en lyckad 

trailer, det är något vi känner igen samtidigt som det är nytt och förbättrat.
68

 Nyutgåvan 

anspelar dessutom på en viss nostalgi som kan föras samman med Rönnbergs forskning kring 

att många förknippar en Disneyfilm med sin allra första bioupplevelse.
69

 Återigen är det här 
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en del som riktar sig framförallt till den vuxna publiken, ser de trailern kan de bli nostalgiska 

och tänka på hur de såg filmen i barndomen och vill nu återuppleva dessa minnen och se 

filmen på bio igen.  

 

Samtliga trailrar, skillnader och gemensamma nämnare   
Som nämnts tidigare tar Kernan upp en del gemensamma generella drag för en trailer: den är 

en introduktion till publiken om filmen, innehåller ett urval av scener från filmen, består av 

montage med snabba klipp, mycket handling och igenkännande namn eller karaktärer.
70

 Ingen 

av de fyra trailrarna frångår den här mallen helt, den första trailern fokuserar mycket på 

handlingen och de snabba klippen, sedan finns det mindre av igenkännande namn och 

karaktärer, då det är en helt ny berättelse som presenteras. Den andra trailern har alla 

elementen och igenkännandet av karaktärer är en stor del av trailern och på samma vis har den 

montage med snabba klipp, med tanke på att ingen berättarröst används får inte heller filmens 

handling lika stor del i trailern som den får i den första filmen. Den tredje trailern är med 

största sannolikhet den som frångår mallen mest, då den har sin speciella reflexiva karaktär, 

de snabba klipp vi får se är de som Timon och Pumbaa ser på tv:n. Som även nämnts tidigare 

är inte filmens handling det mest centrala i trailern, utan det ges mer en inblick i hur filmen 

kom till eller dess syfte, väsentligt däremot är de igenkännande karaktärerna. Den fjärde 

trailern kan också mest liknas till hur den tredje trailern är uppbyggd. Det som för de fyra 

trailrarna samman är deras introduktion, ”the circle of life”. Trailer ett, tre och fyra inleds på 

samma sätt och även om den andra trailern har en annorlunda introduktion, presenteras ”the 

circle of life” i texten inledningsvis. ”The circle of life” är någonting som har tagits vara på i 

samtliga verk, som kan ses som berättelsens kärna, att finna sin plats i livets cirkel.  

 Vad gäller teasereffekten som är karaktäristiskt för trailern kan man se skillnader 

trailrarna emellan samt hur filmskaparna har tänkt kring strukturen med trailern och 

berättandet. Den första trailern är av en ”tell all” -karaktär, maximerat med information, med 

en amerikansk berättarröst blandat med dialog från filmen samt snabba klipp för att öka 

tempot och spänningen samtidigt som publiken får se mycket av filmens material. Saker som 

att Mufasa dör är ett exempel på ett spänningsmoment som avslöjas i trailern och 

teasereffekten uteblir till stor del. Å andra sidan är delen med avslöjandet av Mufasas död 

återigen en koppling till den röda tråden med Hamlet, som tagits upp i tidigare avsnitt. Då det 

är en huvudsaklig del av grundberättelsen kan man också förstå varför det är med i filmens 

trailer. Strukturen i den första trailern skiljer sig mycket från den tredje trailern som 
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egentligen inte berättar någonting om vad som kommer tas upp i filmen mer än att publiken 

ska få höra Timon och Pumbaas version av berättelsen. Med den tredje trailern vill 

filmskaparna väcka en nyfikenhet hos publiken, förutsättningen för att detta är möjligt är att 

publiken känner till grundhistorien samtidigt som de är välbekanta med karaktärerna Timon 

och Pumbaa. Den förutsättningen fanns inte för Lejonkungen år 1994 och kanske hade inte 

samma koncept fungerat på dess trailer. Alla fyra trailrarna har ändå någon lockelse som gör 

att tendenserna till en ”måste ses film” finns. I trailern för Lejonkungen var det att det var den 

nya Disney-filmen, medan trailern för Lejonkungen 2 byggde mycket på tanken av att 

publiken måste se vad som hände sen. Trailern för Lejonkungen 3 har som sagt mycket av en 

teaser-karaktär i sig och en lockelse till att vilja se mer av de populära karaktärerna Timon 

och Pumbaa. Den fjärde trailern, uppmanar publiken att inte missa sin chans till att se filmen i 

det helt nya 3D-formatet. Det ständiga dilemmat när det kommer till trailrar är hur mycket 

man kan berätta, vilket är en svår balansgång.
71

 Vad som återigen kan understrykas är att se 

till de förutsättningar som finns sedan innan och hur väl åskådarna känner till exempelvis 

berättelsen eller karaktärerna, som också är avgörande för hur mycket trailern behöver berätta. 

Uppföljarna kan luta sig väldigt mycket på den första filmen och lika mycket berättande är 

därför inte heller nödvändigt. Ytterligare en noterbar skillnad är tiden trailrarna är gjorda i, det 

skiljer trots allt 17 år mellan den första och den fjärde trailern. Samtidigt som det skett en stor 

teknisk utveckling har dessutom Disney hunnit med en rad framgångsrika filmer däremellan 

och populariteten har inte minskat.  

 Wyatts idé med den ”för-sålda” karaktären som tagits upp tidigare och innebär den 

identitet en film kan ha som gör att publiken väljer att se en film för att den tillhör en viss 

kategori.
72

 Här finns det ett samband när det kommer till fallet med Lejonkungen och samtliga 

fyra filmer. I den första filmen, som nämnts tidigare, har filmen den fördelen att man kan 

välja att se filmen på grund av att det är en Disney-film. Denna fördel har förvisso samtliga 

filmer, att Disney står bakom dem, men som även nämnts tidigare är det i de senare fallen 

snarare Disneys Lejonkungen som hamnat i fokus samt varit den bidragande faktorn till att 

kunna sälja de två uppföljarna. Endast namnet Disney säger mycket om filmen och är en 

central del av marknadsföringen och just namn är någonting som Kernan tar upp som en av 

tre huvuddelar för trailerns retorik tillsammans med genre och handling.
73

 Namnet Disney har 

blivit så pass etablerat att det nästintill kan ses som en egen genre som har en egen ”look” 
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som Wyatt talar om. Även om huvudfokus i marknadsföringen för de två uppföljarna är att de 

anspelar på Lejonkungen, så har de fortfarande en ”Disney-look”. Som nämnts innan menar 

Rönnberg att Disney har etablerat ett visst mönster för sina filmer. De komiska karaktärerna, 

de lyckliga sluten, optimismen, samt att det alltid lönar sig med att vara hjälpsam och snäll är 

några exempel.
74

 Dessa delar finns även med i Lejonkungen, vilket det troligtvis också finns 

förväntningar om att de ska göra. Det finns även smådetaljer som ytterligare markerar Disney. 

Ett exempel på sådant i nyutgåvan är när de gjort D:et i 3D till ett Disney-D.  

 Förväntningar är en del som tas upp av Kernan som en betydande del för filmens trailer. 

Om filmen skiljer sig allt för mycket från vad publiken hade förväntat sig att få se, kan det 

upplevas som falsk marknadsföring.
75

 Även i undersökningen för Journal of Retailing and 

Consumer Services, som tagits upp tidigare, berörs förväntningar. Där menar man att den 

störst bidragande faktorn till publikens förväntningar på en film är de förkunskaper som finns 

sedan innan.
76

 Detta kan ses som en väsentlig orsak bakom skillnaderna mellan de olika 

trailrarna, i den första filmen har publiken förkunskaper kring Disney men inga förkunskaper 

kring berättelsen om Lejonkungen eller dess karaktärer. I uppföljarna har publiken 

förkunskaper i berättelsen om Lejonkungen och därmed kan karaktärer, låtar och symboliska 

bilder presenteras kortare då de har ett samband med den första filmen, vilket filmskaparna i 

sin tur förväntar sig att publiken ska känna till. Styrande faktorer i den första filmen kan vara 

de karaktärsdrag som Rönnberg tar upp i sin forskning, de lyckliga sluten, de komiska 

karaktärerna, det känslomässiga med mera.
77

 I undersökningen för Journal of Retailing and 

Consumer Services, har man kommit fram till som även berörts tidigare att förväntningarna 

ofta är alldeles för höga gentemot vad filmen realistiskt sätt kan erbjuda.
78

 Som även är 

relevant för exemplet med Lejonkungen. När det kommer en uppföljare har publiken skyhöga 

förväntningar på filmen med tanke på den första filmens succé, vilket i sin tur ställer krav som 

är orimliga att uppnå. Samtidigt som Disney har betydelse för publikens förväntningar styr 

också den första Lejonkungen filmen publikens förväntningar på de två uppföljarna. Den 

första filmen blir också det verk som filmskaparna framförallt ska visa trohet gentemot.  

 Kerrigan tar upp tillit som en viktig del av marknadsföringen, vilket till viss del kan 

liknas med förväntningar på en specifik film. Med stor sannolikhet är ett förtroende hos sina 
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konsumenter någonting filmskaparna önskar uppnå.
79

 Återigen kan detta sammanföras med 

Disney, med mycket framgångar har det byggts upp ett slags förtroende till publiken. På 

samma vis som en genre växer fram kan man se att ett förtroende och en tillit till filmskaparna 

växt fram, åskådarna vet till viss del vad som väntar. Denna tillit blir en trygghet dels för 

publiken som vet vad de får men även för Disney som har en trygghet och tillit till sin publik, 

vetskapen om att de ser deras filmer. I sin tur hör detta samman med det mönster Rönnberg 

tar upp bland Disneyfilmerna, som även nämnts tidigare. Mönstret kan då ses som en grund 

för dels den egna kategorin av filmer men även bli till ett underlag för vad som kan förväntas 

av filmen. Tilliten blir ytterligare en viktig del när det kommer till uppföljarna, att publiken då 

har ett förtroende för filmskaparna, att de gör berättelsen rättvisa samt att betydande element 

så som ens favoritkaraktärer kommer att finnas med igen. Sedan är det upp till filmskaparna 

att försöka matcha publikens förväntningar, skulle det vara så att publiken blir alltför besviken 

på en film finns det en risk att förtroendet försvinner och publiken slutar att se på filmerna.  

 Kernan tar upp trailerns retorik och att de har en egen storyline. Även i undersökningen 

för Journal of Retailing and Consumer Services understryks det att det ska finnas en struktur i 

berättandet såväl i trailern som det finns i filmen som helhet och inte bara vara en mängd 

osammanhängande klipp.
80

 Den första trailern är ett bra exempel på detta, även om den 

förmedlar mycket information och i princip återberättar filmen i korthet har den en tydlig 

struktur och knyts samman med att inleda samt avsluta med låten ”circle of life”. Den följer 

till stor del den dramaturgiska kurvan med en tydlig inledning, det stigande 

spänningsmomentet i mitten samt ett avslut som knyter samman trailern. Ska man återigen se 

till Disney-mönstret med hoppfullheten och de lyckliga sluten skulle detta kunna vara en 

indikation om att detta kommer att hållas även i den här filmen. Inledningen och slutet ger 

samma signaler med musiken och de ljusa bilderna, som då kan återspegla att det kommer att 

sluta väl.   

 

Musik och berättarröst  
När det kommer till Lejonkungen har bland annat Hans Zimmer komponerat musiken, han är 

en prisbelönt och välkänd kompositör som även skapat musik till filmer som Gladiator 

(Ridley Scott, 2000), Batman Begins (Christopher Nolan, 2005) och Rain Man (Barry 

Levinson, 1988).
81

 Tillsammans med Hans Zimmer har även Tim Rice och Elton John gjort 

musik till filmen.  
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 Musiken som används i trailern har en stor betydelse för filmens marknadsföring, det är 

Wyatt, Kernan med flera överens om. Musiken hjälper bland annat till att engagera åskådarna 

i berättelsen samt skapa och förstärka känslor. I Lejonkungens första trailer markeras den 

spännande stämningen tydligt med den instrumentala musiken som dessutom förstärks med 

de snabba klippen. Valet av låt inledningsvis samt avslutningsvis är ” circle of life” från 

soundtracket, vilket både Kernan och Wyatt menar är vanligt förekommande samt ett 

gynnsamt marknadsföringsknep för att även sälja musiken. Samtidigt förtydligar låten ”circle 

of life” filmens centrala handling, vilket Wyatt menar är ytterligare en faktor för high 

concept.
82

 Att använda sig av soundtracket i trailern samt att det står med i trailern att filmens 

musik är prisbelönt gör det till en attraktiv del av filmen samt en central del i 

marknadsföringsprocessen. Som Wyatt ytterligare understryker så skapar inte bara musiken 

en enhet för filmen utan har dessutom sina egna kvaliteter som den kan uppmärksammas för 

samtidigt som den kan separeras från filmen.
83

 Detta ligger också till grund för idén med 

musiken som ett element att förlänga aktualiteten för filmen.
84

 Rönnberg tar även upp i sin 

forskning att musiken är en faktor bakom Disneys popularitet, med vetskap om att musiken 

uppskattas av publiken är det ytterligare en anledning till att ha det som en central del i 

filmens trailer.
85

  

 Inte bara musiken utan också rösten kan skapa en stämning, i den första trailern 

använder man sig just av en berättarröst, en voice over, som är av en väldigt säljande karaktär. 

Begreppet voice acting som nämnts tidigare, har berättarrösten en stor betydelse för 

marknadsföringen och för att filmen ska nå fram med sitt budskap.
86

 Berättarrösten kan 

understryka samt förtydliga saker som just ”award winning” eller att Simba föddes till kung. 

Man kan fråga sig varför man endast använder sig av en berättarröst i den första trailern. En 

tanke är att det hör samman med berättarstrukturen som tagits upp tidigare och hur den skiljer 

sig de olika trailrarna emellan. I den första trailern är handlingen mer central och med hjälp av 

en berättarröst kan det förstärkas så att budskapet når fram. I de övriga trailrarna är detta inte 

fullt lika väsentligt och en berättarröst är inte nödvändig, då den första berättelsen redan finns 

med hos publiken och det som måste förmedlas till publiken når fram ändå med hjälp av 

musik, text eller dialog från filmen.  
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 Berättarrösten säger som sagt att musiken är nyskriven, gjord av de prisbelönta Elton 

John och Tim Rice och att det kommer att förekomma nya musiknummer. Efter det visas en 

kort sekvens med musiknumret ”I just can´t wait to be king”. Dels får åskådarna ta del av mer 

musik från filmen och valet av låt kan ses som ett medvetet val för att återgå till den röda 

tråden med Hamlet och det centrala i berättelsen att det rör sig om att Simba ska bli kung.  

 I den andra trailern används låten ”He lives in you” som är med på filmens soundtrack. 

Låten är den enda musik man använder sig av i trailern, när man varvar med dialoger från 

filmen hör man fortfarande musiken i bakgrunden. Trailerns ledord är, som nämnts tidigare, 

”the circle of life continues” och orden ”he lives in you” går att referera till föregångaren och 

”the circle of life”. En tolkning är att texten syftar till att Mufasa lever kvar inom Simba, som 

vi dessutom får se på himlen, på samma vis som Kiara nu har sina släktband till Simba och 

lejonriket, deras rötter och sanna plats i cirkeln finns där inom dem. Textraden i låten säger 

”He lives in you, he lives in me” och tonas sedan ner och Simba säger till Kiara ”We are part 

of each other” och trailerns sista replik är ”we are one”. Därtill finns det liknelser till ”circle 

of life”, i den svenska översättningen av låten finns textraden ”alla har en plats, det är vår 

värld, en värld full av liv”, som därmed direkt kan liknas med ”we are one”, med syftet att 

alla har sin plats i cirkeln och alla delar är viktiga. Att återigen använda sig av musik från 

filmens soundtrack väcker också en förväntan hos publiken att få ta del av ny musik samt att 

det finns ett nytt soundtrack på marknaden.  

 Den tredje trailern inleder med introt till ”circle of life” som refererar till Lejonkungen 

och den första filmen. En liten bit in i låten börjar dock Timon att sjunga med och göra om 

texten vilket får en komisk effekt. Pumbaa säger sedan ”That song always gets me right 

here...” Under tiden som Timon och Pumbaa pratar finns det ingen bakgrundsmusik. De 

spolar sedan fram i filmen till delen där de är med och låten “Hakuna Matata” spelas ett par 

sekunder innan de spolar vidare i filmen. Trailern avslutas sedan på samma vis som den 

inleddes och introt till ”circle of life” spelas igen. Hur musiken används i den här trailern är 

inte lika tydligt som i de andra trailrarna, publiken får endast höra korta stycken av de 

välkända låtarna från den första filmen. Med endast några sekunder från ”Hakuna Matata” 

förväntar sig filmskaparna att publiken vet vilken låt det är, mer behöver inte spelas utan de 

känner till handlingen. Det kan samtidigt stämma in på teasereffekten med en trailer som togs 

upp förut och som är aktuell framförallt i den här trailern i sin helhet. Får åskådarna endast 

höra ett kort stycke av musiken kan det bidra till att de blir lockade till att höra mer, med 

största sannolikhet känner de igen det som de hör och effekten kan förhoppningsvis bli att de 

påminns om hur mycket de tycker om musiken.  
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 Den fjärde trailern använder sig endast av låten ”circle of life”, ingen dialog eller några 

repliker förekommer. Trailern är väldigt enkel, koncis och kort, 1.19 minuter. Dessutom finns 

texten med ”the award winning music” och musiken är ett huvudelement såväl i nyutgåvan 

som i den allra första filmen. Som tagits upp tidigare angående den här trailern finns det en 

vilja till att få publiken att bli nostalgiska vilket samtidigt är lika aktuellt när det kommer till 

musiken, vilket också blir lika aktuellt i den tredje trailern. När Pumbaa säger i den tredje 

trailern ”that song always gets me right here..” anspelar detta också till publikens känslor, då 

låten i sig är väldigt kraftfull men även att det förknippas med filmen och på så vis också kan 

locka fram de känslor som filmen i sig framhäver. Har inte åskådarna hört musiken på länge 

kan den väckas till liv på nytt och återuppstå och även minnen från filmen. Dessutom har 

trailern fördelen att den kan anspela på all framgång som Lejonkungen haft, som dessutom 

kan framhävas ytterligare och visa på filmens storhet. Sambandet som kan ses mellan de fyra 

trailrarna är att musiken har en väsentlig roll i den första filmen som förs vidare till de tre 

övriga trailrarna åtminstone till viss del, även om den andra och tredje filmen har egna 

soundtrack. I den andra trailern är det nya soundtracket det som ska nå ut till åskådarna och 

det man tagit vara på från den första filmens musik är innehållet, texterna och möjligtvis den 

kraftfulla känsla som musiken förmedlar.  

 Enligt Wyatt har musiken en tendens att lätta upp stämningen vilket kan leda till att man 

väljer att se en film ett flertal gånger endast för inslagen med musik och tar därmed även upp 

delen med ett återupprepat seende på film.
87

 Här kan då sambandet ses med sidospåret att 

göra Lejonkungen till en Broadwaymusikal så att musiken ges ytterligare utrymme som 

dessutom uppskattas av publiken. Ytterligare en av musikens viktiga funktioner som Wyatt 

tagit upp och som även berörts tidigare är att de förtydligar budskap, musiken är talande och 

låtarna har ofta en koppling till filmens handling och mest centrala sammanhang.
88

 Som även 

kan ligga till grund för att filmerna ofta nämns som musikaler. Samtidigt som det ytterligare 

är en viktig del som gör berättelsen mer lättillgänglig för hela familjen, det lättar upp 

samtidigt som det förstärker viktiga delar.   

 

Karaktärer  
Publikens förväntningar på en film har berörts tidigare och är även högst aktuellt när det 

kommer till filmens karaktärer, med exempelvis förväntningar på Disneys karaktärer som de 

komiska karaktärerna, en ond fiende, en hjälte/hjältinna exempelvis. Därtill kan publiken ha 
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förväntningar på vilka karaktärer från den första filmen som finns kvar och är med även i 

uppföljarna.   

 Karaktärernas medverkan i jämförelse med den första trailern och den fjärde kan liknas 

vid hur man använder sig av musiken i den tredje trailern. De behöver endast visas kort, för 

att få publiken att själva känna igen dem och de behöver ingen närmare presentation. I den 

första trailern kräver inte bara historien i sig en närmare presentation utan även karaktärerna 

som också styr handlingen. Exempelvis inleds trailern med en harmonisk stämning, Mufasa 

och Simba tittar ut över lejonriket, för att sedan byta mot en mörkare stämning, musiken blir 

mer dramatiskt. Berättarrösten säger ”one day a shadow lay over the kingdom” och det går 

över till ett klipp på Scar som säger “I want to be king”, på så vis förtydligas Scars karaktär 

som den onda. Samtidigt som de ljusa färgerna, den harmoniska musiken och soluppgången 

förknippas med Mufasa och Simba, de goda hjältarna, är det hos fienden Scar alltid mörka 

färger samt att där inte finns något levande växtliv, vilket förtydligar kontrasterna med den 

klassiska konflikten mellan det goda och det onda. Det goda symboliserar liv och det onda 

död och bryts ”the circle of life” dör också riket, vilket understryker varför det är så viktigt att 

finna sin plats i livets cirkel. Efter att Scar har presenterats kommer ett klipp på Timon och 

Pumbaa, dit Simba nu har hamnat för att gå vidare, färgerna är åter ljusa och publiken ska 

nästan kunna förutspå att det är två komiska karaktärer som kommer att lätta upp stämningen 

i filmen. Längre fram i trailern nämner även voice overn ”dussins of wonderful new 

characters” och det är många snabba klipp på olika karaktärer, bland andra Timon och 

Pumbaa.  

 I den andra trailern behöver inte karaktärerna från den tidigare filmen någon närmare 

presentation utan syftet är snarare att visa på vilka som finns med även i den här filmen, en 

del som är populära och återkommer. Återigen är Timon och Pumbaa med i ett flertal klipp 

vilket tyder på deras popularitet från den första filmen, och i marknadsföringssyfte kan man 

visa publiken att man kommer att få se mer av dem. Ett flertal av karaktärerna från första 

filmen så som Zazu, Rafiki samt Simba och Nala som är centrala för berättandet i den andra 

filmen. Även om den onda karaktären Scar inte är med i uppföljaren, nämns hans namn ett 

flertal gånger och Kiaras nyfunne vän Kovu påminner om Scar i utseendet, vilket tyder på att 

det finns tecken på en kommande konflikt i filmen. Förtroende till filmskaparna som berörts 

tidigare är väsentligt även här, såväl som att försöka ge publiken det som de vill ha i den 

utsträckning det är möjligt. Detta kan även vara någonting man väljer att visa i trailern, att 

åskådarna kan ha förtroende för filmskaparna och att de element som de tycker allra bäst om, 

karaktärer samt musiken exempelvis är återkommande. Hade filmskaparna inte visat dessa 
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delar i trailern, finns det en risk att åskådarna hade tappat det förtroende de hade för 

filmskaparna och samtidigt valt att inte se filmen.  

 Den tredje filmen och trailern bygger i sin helhet på karaktärerna Timon och Pumbaas 

popularitet. De är de centrala karaktärerna i trailern samt för berättandet, med förutsättningen 

att det är dem som publiken vill se. Den här filmen har ett starkt samband med high concept 

och är ett bevis på att man kan göra en uppföljare samt sälja en film endast på grund av 

karaktärers popularitet. Wyatt menar att starka karaktärer även är en viktig del av de 

produkter som säljs vid sidan av filmen, och att de kan få ett eget liv.
89

 Så som i Disneys fall 

att man gör exempelvis leksaker, spel och tv-program där karaktärerna hamnar i fokus. De 

komiska bifigurerna anser Rönnberg vara ytterligare en faktor till Disneys popularitet, då de 

har en tendens att göra filmen mindre skrämmande för de mindre barnen och lätta upp 

stämningen.
90

 Detta kan man se tydligt i den första trailern. Efter att publiken fått möta Scar 

och fått en introduktion till att det kan bli obehagligt, får man direkt efter det möta Timon och 

Pumbaa som kommer att göra filmen mindre obehaglig. Precis som med musiken kan även 

karaktärerna uppmana till ett återupprepat seende, publiken vill se de komiska karaktärerna ett 

flertal gånger, så som Timon och Pumbaa gör i trailern till den tredje filmen och spolar fram 

för att endast få se när de är med. Humorn som finns hos karaktärerna är även en del som kan 

uppskattas av hela familjen.  

 

Slutsats  
Filmen Lejonkungen har många element som passar in i mallen för high concept, det har 

funnits ett flertal attraktiva delar som gynnat filmen och gjort den till en säljbar produkt. Dels 

musiken som har haft en egen framgång med ett storsäljande soundtrack, som prisbelönats 

och som sedan dessutom lett till den populära Broadwaymusikalen. Samtidigt kan de 

omtyckta karaktärerna ses som en faktor bakom möjligheten att göra två uppföljare till filmen, 

leksaker samt tv-program. Filmens musikparti och de komiska karaktärerna har även 

funktionen att lätta upp stämningen i filmen och kan förtydliga samt förstärka handling och 

känslor, vilket också gör filmen lämplig för hela familjen och mindre obehaglig för de minsta 

barnen och filmens känslomässiga delar berör både vuxna och barn. De delar som riktar sig 

mer åt de vuxna är dels nostalgikänslorna som den fjärde trailern till stor del anspelar på, men 

även den första filmens koppling till Hamlet, kan vara ytterligare en del som riktar sig mer år 

den vuxna publiken.  

                                                 
89

 Wyatt, s.148  
90

 Rönnberg, s. 10  



 

 

 

30 

 De fyra trailrarna har dels delar som för dem samman, kopplingen till ”the circle of life” 

är en viktig del, som finns med i samtliga trailrars introduktion men också ständigt 

återkommande för att beskriva filmerna i korthet. ”The circle of life” kan även ses som 

berättelsens kärna som man väljer att ta till vara på i samtliga filmer. Namnet Disney har på 

många sätt stor betydelse för Lejonkungen, dels det attraktiva namnet som gynnat 

marknadsföringen men också varit styrande för publikens förväntningar på filmen, dess 

”look” och karaktärsdrag som anses som typiska för Disney. Att Disney står bakom samtliga 

fyra filmer är ytterligare en faktor som för dem samman, även om det har störst betydelse i 

den första trailern och de andra tre har störst fördelar av Lejonkungen. Trailrarnas 

uppbyggnad skiljer sig också åt och de har olika strukturer, men alla har något attraktivt som 

står lite mer i huvudsakligt fokus som gör att de kan klassas som ”måste ses”-filmer. Som 

Kernan nämner, mer av det som publiken känner till och älskar samtidigt som det är något 

nytt. De fyra filmerna samt deras trailrar har dessutom olika förutsättningar vilket också blir 

en styrande del för vad som hamnar i fokus. Den första trailern är den som är mest berättande, 

dels för att den måste vara det då publiken inte känner till berättelsen, här hamnar filmens 

handling tillsammans med Disney i huvudsakligt fokus. I de två uppföljarna finns 

förutsättningen att publiken redan känner till berättelsen och kan då luta sig tillbaka på den 

första filmen. Den andra filmens huvudsakliga fokus är att publiken ska vilja veta vad som 

hände sen, och det finns attraktiva igenkännande faktorer, så som mer musik och karaktärer 

som finns med igen. Den tredje trailern har populära karaktärer som huvudsakligt fokus, 

publikens efterfrågan att få se mer av Timon och Pumbaa. Den fjärde trailern, som är 

Lejonkungen i 3D-format behöver inte ge någon återberättelse av filmens handling utan 

fokuserar på att uppleva nostalgikänslor, förhöja förväntningar samt luta sig tillbaka på 

filmens framgångar och har den attraktiva delen att det är i ett helt nytt format. Detta visar 

också på hur berättelsen har förändrats från den första filmen när berättelsen var helt ny och 

med referenser till Hamlet som en grundberättelse. För att sedan i uppföljarna istället referera 

till Lejonkungen som berättelse och även använda sig av endast karaktärer från filmen.  
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