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Útdráttur 

Kvikmyndatreilerar leika eitt aðalhlutverkið þegar kemur að markaðssetningu fyrir 

kvikmyndir. Lagðar geta verið gífurlegar fjárhæðir í sköpunina og markaðssetninguna á 

treilernum. Því er nauðsynlegt að horfa til þess hvert viðhorf fólks er til treilera. 

Áður en komist er að því hvert viðhorfið er þá er horft til forsögu 

kvikmyndatreilersins og reynt að gera grein fyrir því af hverju hann er eins og hann er í 

dag. Eftir það er horft á undirbúninginn sem hægt er að stunda fyrir sköpunina. Í því 

samhengi er fjallað um stefnumiðaða markaðsfærslu sem hægt er að nýta sér í 

undirbúningnum. Til viðbótar við hana er tekinn saman listi um atriði sem þarf að hafa á 

bakvið eyrað þegar kemur að hönnun treilersins. Einnig er umfjöllun um þær klassísku 

kynningarleiðir sem farnar eru og tekið dæmi um einstakling sem hefur undanfarið synt 

gegn straumnum þegar kemur að markaðsaðgerðum. Litið er á bakvið tjöld treilersins og 

komist að því hver hin eiginlega vara treilersins er. Í kjölfarið er farið yfir kostnaðinn á 

bakvið hann og einnig hvernig val á honum fer fram. Síðast í fræðilega hlutanum er svo 

umfjöllun um misræmið sem getur myndast milli treilers og kvikmyndar. Þar er horft til 

þjónustugaps og orðspors.  

Markmið rannsóknarinnar var að reyna svara því hvert viðhorf fólks er til 

kvikmyndatreilera. Til að svara spurningunni var gerð megindleg rannsókn þar sem 

þátttakendur voru beðnir um að svara spurningum sem snéru að eiginleikum og 

notagildi treilersins. Lagðar voru fram átta fullyrðingar ásamt spurningu sem snéri að 

áherslum sem endurspeglast í treilernum. Í ljós kom að fólk virðist hafa fremur jákvætt 

viðhorf í garð treilersins og enga afgerandi neikvæðni var að finna út frá fullyrðingunum, 

þó einna helst ef of mikið af söguþræðinum er gefið upp þegar horft er á treilerinn. 

Hinsvegar kemur það á móti að fólk vill að lögð sé mest áhersla á söguþráð 

kvikmyndarinnar í treilernum. 
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1  Inngangur  

Að lesa ritgerð getur verið góð afþreying. Þessi ritgerð er leyfð til lestrar fyrir alla 

aldurshópa. Góða skemmtun.  

Áður en lengra er haldið ber að taka eitt mikilvægt atriði fram. Atriði sem er 

gegnumgangandi í þessari ritgerð. Að mati höfundar er ekki til nein góð íslensk þýðing á 

enska orðinu „movie trailer“. Það orð sem hefur komist næst því að endurspegla 

merkinguna er „kynningarmyndskeið“. Höfundur telur það ekki fullnægjandi þýðingu og 

ályktar að orðið, sem notast skuli við, eigi að tengjast mekka kvikmyndaiðnaðarins, það 

er að segja Hollywood, sem sterkustum böndum. Höfundur hefur því ákveðið að taka 

sér það bessaleyfi að nota það orð sem skapast hefur hefð fyrir að nota meðal fagfólks 

innan kvikmyndageirans. Það er orðið kvikmyndatreiler. Orðið verður hér stafsett uppá 

íslensku og lýtur öllum reglum tungumálsins. „Kvikmyndatreiler“ verður því ofaná hér 

eða hreinlega „treilerinn“ til að ýta undir félagslyndi orðsins og stytta það í leiðinni. 

Þeim íslensku málfræðingum sem geta ekki orða bundist yfir þessari ofstækisfullu 

þýðingu er ráðlagt að snúa sér að öðru lesefni.  

En áfram með sýninguna. Eins og ýjað hefur verið að þá verða kvikmyndatreilerar 

umtalsefni þessarar ritgerðar. Svo farið sé út í formlegheitin þá ber að kynna 

kvikmyndatreilerinn. Treilerinn er umfram allt kynning á kvikmyndum. Tekin eru saman 

myndbrot úr kvikmyndinni sem eiga að 

endurspegla innihald hennar. Brotunum 

er fléttað saman til að vekja áhuga 

áhorfandans á því að sjá kvikmyndina. 

Tónlist eða tónar fylgja oftast með ásamt 

setningum sem smellt er inn á milli 

myndaramma, eða að talað er yfir 

myndarammana, til að tengja saman 

atburðina. Útkoman verður svo einskonar minniháttar útgáfa af kvikmyndinni. Treilerinn 

er eins og áður sagði, kynning, eða hreinlega aðal auglýsing fyrir útgáfu 

Mynd 1.1  Móðurleg ráðlegging úr myndinni Forrest 
Gump frá árinu 1994 
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kvikmyndarinnar. Þar sem lesandinn er ekki lengur ókunnugur treilernum þá er hægt að 

halda áfram (sjá mynd 1.1).  

Treilerinn kom fram á sjónarsviðið í töluverðum mæli í kringum árið 1919 þegar 

kvikmyndahúsin fóru að spretta upp eins og gorkúlur (Kernan, 2004). Frá þeim tíma 

hefur hann tekið miklum framförum, eins og síðar verður komið að í ritgerðinni. Þróunin 

hefur þó verið fremur hæg en hægt er að greina ákveðin kaflaskipti í útliti hans á vissum 

tímabilum og ástæður breytinganna hafa oftast verið vegna ytri áhrifa. Þessi ytri áhrif 

felast ekki í persónulegu áliti fólks á treilernum heldur fremur í breytingum á félagslegri 

hegðun (Kernan, 2004). Til dæmis sökum tilkomu sjónvarpsins og dræmri miðasölu í 

kvikmyndahúsin í kjölfar þess, ásamt fleiri atriðum sem tilgreind verða síðar. Einnig hafa 

hefðir og venjur kvikmyndaiðnaðarins hverju sinni haft mestu áhrifin á hvernig lokaútlit 

treilersins verður (Kernan, 2004).  

Rannsóknin sem ritgerðin snýst um mun miða að viðhorfi fólks til treilersins. Byrjað 

verður á því að fara í forsögu treilersins og skoða þar fjögur tímabil kvikmyndasögunnar. 

Þar verður gert grein fyrir ytra umhverfi treilersins og bent á hvernig áherslurnar í 

treilnum endurspeglast í kjölfarið. Næst verður farið í saumana á því hvernig gott væri 

fyrir markaðsfólk kvikmyndanna að undirbúa sig með stefnumiðaðri markaðsfærslu. 

Ásamt því verður farið í kynningarleiðir treilersins. Skyggnst verður svo á bakvið tjöldin 

þar sem sagt verður frá hinni eiginlegu vöru treilersins. Í framhaldi af því verður litið á 

kostnaðinn sem fylgir treilernum og hvernig val á honum fer fram. Síðast í fræðilega 

hlutanum verður horft til misræmis sem getur myndast milli treilersins og 

kvikmyndarinnar. Þar verður horft til þjónustugaps sem getur myndast með treilernum 

og orðsporið verður tekið til greina í því ljósi. 

Eftir fræðilega hlutann verður rannsóknin sjálf tekin til greiningar. Markmiðið með 

rannsókninni er að kanna viðhorf fólks til kvikmyndatreilera. Það verður gert með því að 

spyrja fólk út í hinar ýmsu hliðar treilersins sem snúa að eiginleikum og notagildi hans. 

Rannsóknarspurningin sjálf hljómar því á þennan hátt:  

Hvert er viðhorf fólks til kvikmyndatreilera? 

Málið er nefnilega það að þrátt fyrir að fólk hafi ekki komið beint að þróun treilersins 

þá er ekki þar með sagt að það hafi ekkert álit á honum. Meðal almennings og 

kvikmyndagagnrýnenda heyrast háværar skoðanir á treilernum almennt og hvernig 
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hann hefur þróast. Það eru raddir sem kvikmyndaiðnaðurinn ætti að hlusta á, eða í það 

minnsta að hafa á bakvið eyrað, þegar kemur að þessari sköpun. Enda eru þetta 

manneskjurnar sem hafa áhrif á tekjuafkomu myndarinnar. Ef treilerinn endurspeglar 

ekki réttilega það sem áhorfandinn mun síðan sjá í kvikmyndinni, er voðinn vís.  

Efniviður ritgerðarinnar verður langoftast miðaður við þann raunveruleika sem á sér 

stað í bandaríska kvikmyndaiðnaðinum meðal stærri kvikmyndavera. Ástæðan fyrir því 

er hreinlega að langmest af upplýsingum eru til staðar um hann og stjarnfræðilega mikill 

peningur og starfskraftur fer í þann hluta iðnaðarins, samanborið við minniháttar útgáfu 

iðnaðarins í mörgum löndum í Evrópu. Það væri líka hægt að líta til indverska 

markaðarins í Bollywood eða asíska markaðarins sem eru einnig gífurlega stórir. En þar 

kemur að sök að áhugasvið höfundar leynist fremur hjá dramatíska Hollywood geiranum 

heldur en söng- og dansglaða Bollywood heiminum eða bardagaríka asíska geiranum, ef 

litið er á einkenni þeirra geira út frá sérlega grunnu og steríótýpísku sjónarhorni.  

Staðreynd. Kvikmyndaiðnaðurinn er iðnaður sem veltir milljörðum á milljarða ofan á 

ári hverju. Að hverri mynd geta komið tugir, hundruðir, jafnvel þúsundir einstaklinga. 

Það fer eftir eðli og stærðargráðu hverrar myndar fyrir sig. Ef aðal auglýsing einnar 

myndar er ómarkviss og gefur vísvitandi ranga mynd af því sem koma skal getur orðstír 

þeirra sem gerðu treilerinn, þeirra aðila sem komu að gerð myndarinnar og þeirra 

framleiðslufyrirtækja sem standa að baki myndinni, orðið rústir einar. Starfsframi fjölda 

aðila er í húfi. Hvaða aðilum verður kennt um fyrir vikið er raunveruleg spennumynd 

hverju sinni, með verulega slæmar og afdrifaríkar afleiðingar fyrir viðkomandi aðila. 

Klippa! 
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2 Forsagan 

Það er ekki óalgeng sjón í kvikmyndum að súmað er inn á andlit aðalpersónunnar og 

skyggnst er inn í fortíð hennar. Á þessum augnablikum er yfirleitt verið að draga upp 

ástæðurnar fyrir því af hverju tilteknar persónur séu eins og þær eru. Af hverju eða 

hvernig hlutirnir hafa atvikast, sem hafa svo orðið til þess að persónan sé holdgervingur 

þess sem maður sér í nútímanum. Hér verður spólað til baka og litið á forsögu 

treilersins. Hvernig hann var í byrjun, hvernig hann hefur þróast, þroskast og dafnað. Í 

hverjum hluta kaflans, sem skiptist upp í fjögur tímabil, verður fyrst litið á ytra umhverfi 

treilersins, til að benda á hvað verður til þess að áherslurnar í treilernum eru eins og 

þær eru. Síðan er bent á hvernig áherslan og áherslubreytingar í treilernum eru á hverju 

tímabili fyrir sig.  

Í þessari forsögu verður að hluta til stuðst við bók Lisa Kernan (2004) sem ber nafnið 

Coming Attractions. En í þeirri bók fer hún í gegnum sögu kvikmyndatreilera ásamt því 

að útlista einkenni nokkurra tímabila og rýna í ástæðurnar að baki þróun þeirra. Þessari 

þróunarsögu treilersins verður skipt niður í fjögur tímabil sem öll er hægt að tengja við 

ákveðnar tækninýjungar í mannkynssögunni. Fyrir utan fyrsta kaflann í forsögunni, sem 

tengist kvikmyndahúsunum, þá má segja að þessar tilteknu tækninýjungar hafi allar það 

sameiginlegt að hafa verið taldar „kryptónít“ kvikmyndahúsanna af fagaðilum í gegnum 

tíðina. Með tilkomu þeirra hafa komið spádómar um endalok hvíta tjaldsins en alltaf 

hefur það þó staðið uppi sem hetjan á endanum. En það er efni í aðra bíómynd eða 

ritgerð.  

2.1 Fæðingin með kvikmyndahúsunum 

28. desember árið 1895. Staðsetning. Kjallari á kaffihúsi í París. Tjaldið er upp sett. 

Þrjátíuogtveir áhorfendur sitja spenntir í sætum sínum meðan Lumiere bræður gera 

sýningarvélina tilbúna. Fyrsta myndin sem sýnd er fyrir almenning gegn gjaldi er við það 

að fara af stað. Sýningarvélin er sett í gang og áhorfendur sitja agndofa yfir 

fjögurtíuogfimm sekúndna hreyfimynd þar sem fólk sést vera að yfirgefa verksmiðju (sjá 
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mynd 2.1). Níu álíka stuttar myndir 

eru sýndar í viðbót. Sýningunni lýkur 

og fólk er furðulostið yfir 

sjónhverfingunum sem það verður 

vitni af (Angelis, 2003).  

Eins og gefur að skilja var ekki 

mikil nauðsyn fyrir treilera af nokkru 

tagi á þessum árum. Hoppum áfram 

um nokkra áratugi og stöldrum við á 

tímabilinu 1930 til 1950. Það má líta á 

þetta tímabil sem blómaskeið 

kvikmyndahúsanna enda þó nokkuð þangað til annars konar kvikmyndaafþreying, það er 

að segja sjónvarpið, verður algeng í heimahúsum. Á þessu tímabili, og í raun alveg til 

ársins 1968, voru ákveðnar hömlur á innihaldi kvikmynda. En þetta tiltekna tímabil sem 

um er rætt varð undir sterkum áhrifum siðareglna (Kernan, 2004). Siðareglurnar 

meinuðu kvikmyndaframleiðendum að kvikmynd innihéldi ákveðna söguþræði eða að 

nota hin og þessi orð. Þetta var í raun heljarinnar bálkur sem þurfti að hafa á bakvið 

eyrað við gerð kvikmyndarinnar. Út frá sjónarhorni nútímamannsins er þessi doðrantur 

fremur hneykslanlegur og/eða kómískur en það fer eftir persónu lesandans. Til að gera 

grein fyrir þessum höftum úr þessu riti þá eru hér örfá dæmi af „því sem ekki má og því 

sem ber að varast“ (e. the don‘ts and be carefuls) (Manchel, 1990). 

 Orðin „Guð“, „Drottinn“, „Jesús“, „Kristur“ eru bönnuð (nema þau séu notuð í 

fullri virðingu í tengslum við trúarathafnir). 

 Þrælahald hvítra einstaklinga. 

 Engin mynd má spottast að nokkurri trú. 

 Birting svefnherbergja skal vera stjórnað með hliðsjón af smekklegheitum og 

fínleika. 

 Dansar sem innihalda ósæmandi hreyfingar eru álitnir klámfengnir og því 

bannaðir. 

Mynd 2.1 Úr spennumyndinni Employees Leaving the 
Lumière Factory (1895) 



 

14 

 Prestar eða klerkar hvers konar trúarbragða skuli hvorki vera notaðir sem 

kómískar persónur né sem þorparinn. 

 Kynferðislegur öfuguggaháttur og hvers kyns ályktanir í tengslum við hann er 

bannaður. 

 Kynþáttablöndun (eða samband milli svartra og hvítra) er bannað. 

 Brandarar af ferðasölumönnum og bændadætrum eru bannaðir. 

Meðlimir Monty Python hópsins 

víðfræga, sem í kvikmyndum sínum 

gerðu hispurslaust grín að 

trúarbrögðum og birtu þar á meðal 

krossfesta menn syngjandi um björtu 

hliðar lífsins (sjá mynd 2.2) ásamt 

mörgu öðru „ósiðsamlegu“, hefðu 

líklegast verið teknir af lífi ef myndir 

þeirra hefðu komist í umferð á 

þessum tíma. En meiningin á bakvið 

þessar siðareglur var að sjálfsögðu 

að særa ekki blygðunarkennd almennings.  

2.1.1 Áherslan í treilernum á tímabili kvikmyndahúsanna 

Þeir sem settu saman treilerana þurftu sökum siðareglna, að passa sig á því að gefa ekki 

upp of mikið úr söguþræði myndarinnar. Söguþráðurinn var varan og ekki mátti gefa 

upp of mikið af vörunni fyrirfram. Út frá treilerum þessa tímabils má sjá að 

markhópurinn var allir. Reynt var að höfða til sem flestra og aðalsmerki treilera á þessu 

tímabili var stjörnudýrkun og ýkingar. Fagfólk þessa tímabils taldi að það væru 

stjörnurnar sem færðu þeim tekjurnar. Því fleiri stjörnur, þeim mun meiri peningar í 

kassann (Kernan, 2004). Þar af leiðandi var algengt að í treilerum væri varpað ljósi á 

fjölda stjarna í hverri mynd. Hver kvikmyndastjarna fékk lýsingu á því hvaða hlutverk 

hún hafði í myndinni og svo setningu í treilernum, til að sýna fram á 

leiklistarhæfileikana. Það var, eins og áður var nefnt, ekki gefið mikið upp varðandi 

Mynd 2.2 Óhófleg bjartsýni, úr myndinni Monty 
Python's Life of Brian (1979) 
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söguþráð myndarinnar, heldur var þetta oft á tíðum eins og sirkus auglýsingar sem 

kynntu hvers kyns stjörnur voru í kvikmyndinni og hvað ætti að gerast (Kernan, 2004). 

Ýkingin fólst í því að tilkynna væntanlegum áhorfendum hversu ofboðslega stórkostleg 

sagan væri. Líklega hefur aldrei í kvikmyndasögunni, komið fram jafn mikill fjöldi treilera 

sem tilkynntu að kvikmyndirnar innihéldu eina mögnuðustu sögu allra tíma! 

Undir lok þessa tímabils, í upphafi sjötta áratugarins, fóru áhrif siðareglanna aðeins 

að minnka í kvikmyndagerðinni. Leyfðar voru sumar tegundir mynda sem innihéldu áður 

óvelkomnar sögufléttur í kvikmyndum, eins og nauðgun og rómantískt samband milli 

svartra og hvítra. Þessi djörfung endurspeglaðist þó ekki í treilernum fyrr en á næsta 

tímabili (Lewis, 2002). 

Í byrjun sjötta áratugarins kom fram ógnvaldur sem hafði geigvænleg áhrif á þróun 

kvikmyndategunda og þar af leiðandi treilersins. Áður óséð skrímsli, í augum 

kvikmyndaiðnaðarins, skaut föstum rótum í húsum almennings og ógnaði 

kvikmyndahúsunum eins og Godzilla ógnaði Japan í samnefndri mynd frá árinu 1954. 

2.2 Umbreytingin með tilkomu sjónvarpsins 

Sjónvarpið, vinur eða vá kvikmyndaframleiðenda? Þetta er spurning sem 

kvikmyndaiðnaðurinn stóð frammi fyrir. Það hafði vissulega slæm áhrif á tekjur 

kvikmyndahúsanna, enda höfðu þau um árabil verið eini valkosturinn þegar kom að 

kvikmyndaafþreyingu. Í ljós kom að þetta var frábært tækifæri fyrir 

kvikmyndaframleiðendur þar sem að þarna var kominn nýr staður til að dreifa 

myndunum sem gerðar voru. Fjöldi kvikmynda sem áhorfendur gátu séð var ekki lengur 

bundinn við fjölda ferða í kvikmyndahúsin. Sjónvarpið var lyftistöng fyrir iðnaðinn. 

Sjónvarpið stuðlaði nefnilega að framþróun kvikmyndagerðarinnar með aukinni flóru í 

söguþræði og kvikmyndategundum og þar af leiðandi urðu til nýjar áherslur í 

markaðsaðgerðum þar sem treilerinn var í aðalhlutverki.  

Þetta tiltekna umbreytingatímabil er miðað við frá miðjum sjötta áratugnum fram til 

loka áttunda áratugarins. Mikið umrót var í kvikmyndaiðnaðinum sjálfum þar sem 

kvikmyndaverin voru bæði að sameinast og einnig keypt inn í stórar 

fyrirtækjasamsteypur (Hakanen og Wells, 1997). Til að bregðast við breytingum á 

markaðnum þá fóru kvikmyndaverin að leggja meiri pening í markaðsrannsóknir. Í 
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kjölfar aðsóknahnignunar í kvikmyndahúsin, vegna tilkomu sjónvarpsins, fór 

kvikmyndagerðarfólk á þessu tímabili að nýta sér söguþræði sem áður höfðu verið tabú, 

sökum siðareglanna, til að fá áhorfendur aftur að hvíta tjaldinu. Og svo síðar á tímabilinu 

voru nýir söguþræðir nýttir til að bregðast við breiðum samfélagslegum breytingum eins 

og til dæmis Víetnam stríðinu og þeirri miklu mannréttindabaráttu sem fylgdi þessu 

tímabili (Kernan, 2004). 

Skyndilega hætti kvikmyndagerðarfólk að standa uppi á stalli, blása í lúðrana og 

tilkynna hátt að hér væri mynd sem allir ættu að sjá! Fólk hafði séð ljósið í sjónvarpinu 

og þar af leiðandi þurfti kvikmyndaheimurinn að stíga niður úr fílabeinsturninum, 

horfast í augu við áhorfandann og taka eftir því að hann er frábrugðinn hver öðrum. Það 

eru mismunandi hópar þarna úti. Þeir tilheyra mismunandi aldurshópum, mismunandi 

kynjum, mismunandi stéttum, með mismunandi áhuga á lífinu og mismunandi lífsgildi. 

Áhorfendur eru mismunandi. Þessi atriði tóku allt tímabilið að síast inn í höfuð þeirra 

sem þurftu að laða áhorfendur að kvikmyndunum.  

2.2.1 Áherslubreytingar í treilernum á tímabili sjónvarpsins 

Fyrri hluti tímabilsins markaði eiginleg endalok frá því sem áður hafði verið og seinni 

hluti tímabilsins fór í að fóta sig í þessu nýja hlutverki að þurfa að horfa á tiltekna 

markhópa. Dregið var smám saman úr stjörnudýrkuninni í treilerunum en fremur var 

bent á frammistöðu leikarans í því ljósi. Meiri áhersla var lögð á kvikmyndategundina 

sjálfa til að aðgreina sig fremur frá öðrum myndum. Sagan sjálf fékk aðeins meiri áherslu 

en áður, án þess þó að gefa upp of mikið innihald (Kernan, 2004). 

Eins og hipparnir voru á þessu tímabili tilraunagjarnir með hin ýmsu lyf og ástina þá 

voru treiler skaparar með mikla tilraunastarfsemi í sínu starfi. Enda var sprenging á sviði 

nýjunga í kvikmyndagerð á þessu tímabili og það tekur alltaf tíma að aðlagast og fóta sig 

í miklum breytingum. Sérstaklega í ljósi þess að á þessu tímabili sást að með treilerunum 

var farið að höfða til ákveðinna markhópa en það hafði ekki tíðkast á fyrra tímabili eins 

og áður hefur verið nefnt. Þetta var atriði sem kvikmyndageirinn hafði ekki þurft að 

huga að áður þegar allir vildu fara í kvikmyndahúsin að sjá kvikmyndirnar. Treilerarnir 

voru því markhópamiðaðri en áður. Nýjar kvikmyndategundir litu dagsins ljós og með 

treilerinn að vopni þurfti að uppgötva leiðir til að laða fólk að þeim. Áherslan á stjörnur 

kvikmyndanna minnkaði í treilernum líka og tegundin fékk meiri áherslu.  
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Með vélrænan hákarl að vopni hræddi Steven 

Spielberg líftóruna úr heiminum og dró 

sérstaklega mikið úr aðsókn á sólarstrendur 

heimsins í kjölfarið (sjá mynd 2.3). „Þriller“ 

myndin Jaws, sem um ræðir, græddi hinsvegar 

rúmlega 450 milljónir dollara á heimsvísu og er 

ein stærsta mynd kvikmyndasögunnar (Jackson, 

2007). Hún markar upphaf næsta tímabils 

(Kernan, 2004). Tímabils sem einkennist af 

stökkbreytingum í tæknibrellum í kvikmyndum, 

miklum menningarbreytingum, smækkandi 

heimi og umfram allt, myndbandstækinu. 

Spólum aðeins áfram. 

2.3 Stökkbreytingin með myndbandstækinu. 

Fólk er gjarnara á að velja auðmeltanlegri kvikmyndir með tiltölulega einföldum 

söguþræði. Meirihluti þeirra sem horfa á kvikmyndir líta á þær sem tímabundið ferðalag 

frá raunveruleikanum. Farið er í kvikmyndahúsin með það í huga að þetta sé ekki 

raunveruleiki og gengið út úr þeim, vitandi að þetta var ekki raunveruleiki. Heldur 

einungis góð skemmtun. Þetta er ástæðan fyrir því að kvikmyndir með íþyngjandi 

söguþræði, flóknum og erfiðum, verða síður fyrir valinu þegar farið er í kvikmyndahúsin. 

Þess konar myndir eru oft líklegri til að vinna verðlaun á kvikmyndahátíðum heldur en 

að sigra verðlaunin í formi miðakaupa.  

Ástæðan fyrir að Jaws var nefnd upphafsmynd þessa tímabils er að á þessu tímabili 

fara kvikmyndaverin að leggja meiri áherslu á stórmyndir, það er að segja þær sem eiga 

að ná ofurvinsældum, einskonar ofurmyndir (e. blockbusters). Tímabilið sem hér er 

miðað við er frá 1975 til 2000. Ofurmyndir eiga það sameiginlegt að lagt er gífurlega 

mikið fé í alla hluti kvikmyndarinnar, hvort sem það er leikarakostnað, tæknibrellur eða 

markaðsaðgerðir í kringum þær. Þetta var fyrst um sinn talin mikil áhætta fyrir 

kvikmyndaverin enda voru þau að leggja mikið fé undir í eina kvikmynd í einu. Auðvitað 

var ástæðan fyrir því að eygja möguleika á því að græða stórfé fyrir vikið. En myndin 

Jaws sló einmitt miðasölumetið á sínum tíma með því að hala inn um 470 milljónum 

Mynd 2.3 Plakat fyrir myndina Jaws (1975) 
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dollara á heimsvísu. Kostnaður við myndina lá á milli 7 til 12 milljón dollara en það var 

alls ekki lítilfengleg upphæð við kvikmyndagerð í þá daga (Monaco, 2010). 

Það má segja að þetta sé tímabil tækninnar. Í byrjun níunda áratugarins fer 

myndbandstækið að verða hluti af heimilum fólks enda var rífandi sala á þessum 

tækjum um allan heim á þessum tíma. Með tilkomu myndbandstækisins var farið að 

gefa út vinsælar kvikmyndir á myndbandsformi og þar var komin ný dreifileið fyrir 

kvikmyndatreilera. Dreifileiðir treilera voru því orðnar þrjár, það er að segja í 

kvikmyndahúsunum, á spólunum sem spilaðar voru í myndbandstækinu og svo voru 

treilerar farnir að sjást í mun meira mæli í sjónvarpinu en áður. Með 

myndbandstækjunum varð ein viðbót á kvikmyndaafþreyingu, ofan á sjónvarpið sem, 

um tíma, olli kvikmyndahúsum miklum trafala hvað tekjur af miðasölu varðar. Orðin 

„fjölföldun á efni myndbandsins er með öllu óheimil“ eru löngu brennimerkt í huga 

Íslendinga enda var talið að þarna væri komin ný tegund af vá sem ógnaði 

tekjumöguleikum kvikmyndageirans og þar af leiðandi starfsstöðugleika. Þetta var 

upphafið af sjóræningjastarfseminni sem er svo algeng í dag.  

Uppgangur tölvunnar með tilheyrandi tæknibrellum varð hluti af daglegu tali 

kvikmyndagerðarfólks, sem og áhorfenda. Það varð hálfgerður tæknibrellumetingur 

þegar kom að gerð og umtali ofurmyndanna. Stærri sprengingar, vandaðri geimverur, 

flottari bílaeltingaleikir, ógnvænlegri skrímsli, enn meiri sprengingar og svo framvegis. 

Því stærri og dýrari sem myndin var, því meiri, betri og mikilfenglegri tæknibrellur varð 

myndin að innihalda! Og þetta voru atriði sem fóru að ryðja sér rúms í treilernum 

sjálfum. Stórar sprengingar og hreinlega allt stórgert varð vinsælt myndefni í treilerum á 

þessum tíma (Haase, 2007). 

Með innkomu heimilistölvunnar í byrjun tíunda áratugarins ásamt fæðingu 

internetsins þá varð til ný dreifileið fyrir treilera og allar upplýsingar um kvikmyndir. 

Kvikmyndaverin fóru að nýta sér þessa miðla í auknum mæli og algengt var að sér 

vefsíða væri búin til fyrir hverja kvikmynd. Þar mátti sjá allskyns upplýsingar um 

myndirnar eins og hvernig gengi með framleiðsluna, leikaraval og tónlistina ásamt títt 

nefndum treilernum. Það var oft mikið lagt í að fá fólk til að fara inn á þessar tilteknu 

vefsíður. Oft var seldur varningur á þessum síðum í leiðinni (Reiss, 2010). 
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Að skrifa um þetta tímabil og nefna 

ekki Don LaFontaine (sjá mynd 2.4) er 

eins og að skrifa um biblíuna án þess að 

nefna Jesús. Þar sem kvikmyndatreilerar 

fóru að verða algengari um gervallan 

heim í kvikmyndahúsum, sjónvörpum, 

myndböndum og svo síðar tölvunni þá 

fór almenningur að taka eftir einni 

tiltekinni rödd sem fylgdi gífurlegum 

fjölda treilera á þessu tímabili. Don 

LaFontaine var maðurinn með gyllta barkann sem talaði yfir treilerana. Hann hafði þessa 

mildu, létt ryðguðu, vískirödd sem hljómaði svo ofursvöl að hann hefði geta látið 

kvikmynd sem fjallaði um þróun pappírsins hljóma eftirsóknarverða. Eftir því sem hann 

varð eftirsóknarverðari þá fóru kvikmyndaverin að sækjast eftir fleiri aðilum sem gátu 

tjáð sig á svipaðan máta. Þessa tegund af rödd má heyra enn í dag á fullt af treilerum. 

Don LaFontaine lést árið 2008 en röddin hans lifir áfram (Baker, 2005). 

2.3.1 Áherslubreytingar í treilernum á tímabili myndbandstækisins 

Hvað áferð treilersins varðar þá var þó nokkuð um breytingar. Ofan á sprengingarnar og 

tæknibrellurnar sem fóru að verða algengari þá var líka fjöldi skota töluvert meiri en 

áður hafði sést (Haase, 2007). Það er augljósara að markhópur hverrar myndar er að 

verða greinilegri en með treilernum var farið að reyna höfða til fleiri en eins hóps í einu. 

Mun markvissara en á fyrri tímabilunum, þar sem gert var mismikið ráð fyrir hinum 

ýmsu markhópum. Stutt orðaskipti milli persóna voru nýtt meira en áður til að gefa upp 

hvernig sagan þróast og um hvers konar persónur eiga í hlut í myndinni. 

Slagorðasetningar (e. punchline) urðu algengari í ofurmyndum og var það oft vísvitandi 

gert til að vekja athygli á söluvarningum sem tengdust myndinni eins og til dæmis 

bolum, plakötum og fleiru (Kernan, 2004). 

Það sést á þessu tímabili að kvikmyndaverin eru mun meðvitaðri um markhópana 

sem eiga að tengjast myndunum sem þau eru að bjóða upp á og kemur það betur fram í 

treilernum. Aukinn fjöldi skota og áhrifaríkari atriða í treilernum sem eiga að vekja 

sterkari athygli á myndinni er merki þess að það er mikil aukning á afþreyingu í boði 

Mynd 2.4 Don LaFontaine, maðurinn með gullröddina 
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(Haase, 2007). Af hugarfari kvikmyndavera má greina að því meira sem sagt er frá, því 

fleiri byssubardögum, sprengingum eða áhrifaríkari atriðum sem við eiga í hverri 

kvikmyndategund, því auknari líkur eru á því að fólk sjái myndina.  

Þetta er undanfari þess sem koma skal á því tímabili sem síðast verður fjallað um í 

þessum kafla. Þar kemur inn tækniundur sem hefur valdið miklu fjaðrafoki meðal 

kvikmyndageirans, sem og smækkað heiminn til muna og gert samskipti við umheiminn, 

afar auðveld. Höfundur kynnir því með stolti, nýstirni í sögu kvikmyndatreilersins, 

háhraðanetið.  

2.4 Spretturinn með háhraðanetinu 

„Hér er fyrir framtíðinni, fyrir draumum 

æskunnar. Ég vil það allt, ég vil það allt, ég 

vil það allt og ég vil það núna!“ Þessi orð eru 

lausleg þýðing úr hluta af lagi 

hljómsveitarinnar Queen, „Ég vil það allt“ (e. 

I want it all) þar sem Freddie Mercury (sjá 

mynd 2.5) söng hástöfum ákall æskunnar. Ef 

hann væri enn á lífi þá hefði staðan í dag, á 

þessum tæknitíma, líklega ekki komið 

honum neitt á óvart. Þessi orð smellpassa 

við þarfir og langanir fólks í dag. Í kjölfar tilkomu háhraðanetsins þá hefur þolinmæðin 

eftir hvers kyns afþreyingu, þar á meðal kvikmyndum, skroppið saman niður í 

dvergstærð. Í byrjun tölvutímabilsins hafði fólk biðlund þó að það tæki þó nokkrar 

mínútur fyrir eina ljósmynd að niðurhalast. En í dag verður fólk önugt ef heilu 

vefsíðurnar taka óþarflega margar sekúndur að verða virkar.  Þetta er tímabilið frá því 

eftir aldamót og fram til dagsins í dag.  

Treilerar, sem áður fyrr takmörkuðust einungis við hvíta tjaldið, sökum skorts á 

afþreyingu, eru núna alls staðar. Dreifileið hefur orðið til á hvers kyns rafrænum 

miðlum. Þeir eru enn í fullu fjöri á hvíta tjaldinu og löngu mættir í sjónvarpið, auk þess 

sem „DVD“ og „Blue-Ray“ diskar hafa tekið við boðkefli spólunnar. Á síðasta tímabili 

mættu treilerar fyrst í tölvurnar, við það hafa bæst fartölvur, spjaldtölvur og snjallsímar. 

Vefsíður fyrir hverja mynd af stærri gráðunni eru á undanhaldi og/eða hafa orðið 

Mynd 2.5 Freddie Mercury vissi hvað hann söng. 
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einfaldari en áður. Núna eru þær frekar tengdar við samfélagsvefina eins og Facebook 

eða Twitter þar sem fólk getur rætt um myndina. Á vefsíðunni er einnig hægt að sjá brot 

úr myndinni eða treilera ásamt tenglum inn á hvar hægt sé að kaupa varning tengdan 

myndinni. Þessi þróun hefur átt sér stað eftir að samfélagsvefir eins og Facebook, 

Twitter eða Myspace urðu til og þróuðust. Finna má einnig upplýsingar um kvikmyndir á 

ótal vefsíðum eins og til dæmis imdb.com, boxoffice.com og svo eru nánast allir treilerar 

settir á síður á borð við youtube.com (Reiss, 2010). 

Það er ekki að ástæðulausu að treilerar megi finnast á svo mörgum stöðum á netinu 

enda hefur flóra myndanna aukist gífurlega. Og þökk sé háhraðanetinu þá er hægt að 

komast í kynni við allskonar myndir af hinum ýmsu stærðargráðum, allt frá 

stuttmyndum, gerðum af sjálfstæðum kvikmyndagerðarmönnum og upp í hinar stærstu 

ofurmyndir á mörgum stöðum á netinu. Hluti af þessum stöðum eru skráarskiptasíður 

sem nýta sér svokölluð Torrent forrit svo fólk geti niðurhalað myndunum þar, sér að 

kostnaðarlausu. Þetta athæfi hefur fengið viðurnefnið sjóræningjastarfsemi, 

raunverulegum sjóræningjum úti á hafi til mikils ama enda sannbornir sjóræningjar þar á 

ferð. Þessi starfsemi hefur valdið miklu fjárhagslegu tjóni að sögn kvikmyndaveranna og 

farið hefur verið í mislukkaðar herferðir þar sem bent er á að ólöglegt sé að niðurhala 

kvikmyndum án þess að borga fyrir þær. Aðrir aðilar hafa litið á þetta sem ákall 

markaðarins á nýja þjónustu og hafa tekið upp á því að stofna vefsíður sem bjóða upp á 

að hægt sé að horfa á kvikmyndirnar á netinu gegn vægu gjaldi (Reiss, 2010). Þessi 

þjónusta virðist smám saman vera draga úr meinta fjárhagslega skaðanum sem 

kvikmyndaverin hefðu orðið fyrir ef hún hefði ekki orðið að veruleika.  

2.4.1 Áherslubreytingar í treilernum á tímabili háhraðanetsins 

Þar sem aðgengi að enn fleiri myndum en áður, hvaðanæva að úr heiminum, er orðið að 

veruleika þá hefur fylgt því mun meira markaðslegt áreiti. Hverjum þykir sinn fugl fagur 

og kvikmyndagerðarmenn eru þar ekki undantaldir. Það er meira gert í því að reyna fá 

fólk til að sjá myndina sína og hefur þetta haft mikil áhrif á treilerinn. Það er meira gert 

úr treilernum. Algengara er að sjá treilera sem tengja stjörnur myndarinnar, leikstjóra 

eða framleiðendur hennar, saman við fyrri afrek þessara aðila. Það er að segja algengara 

er að þessi tiltekni treiler gefi það upp að þessi mynd sé frá leikstjóranum sem færði 

þeim aðra mynd. Eða leikurunum í hinum og þessum myndum og svo framvegis. Í illa 
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ígrunduðum treilerum virðist litlu skipta hvort þessir leikstjórar hafi verið að gera mynd 

sem sé í svipuðum dúr og þeirri sem áhorfandi er mögulega að fara horfa á. Þetta er 

einungis gert í þeirri von um að manneskjan fari á myndina í einhverju 

kvikmyndahúsinu. Þetta getur komið mörgum aðilum illa þar sem ófáir leikarar eða 

leikstjórar kjósa að tengjast ekkert endilega einni tegund af myndum. Eins og á 

tímabilinu á undan þá er mikið um að minniháttar samtöl séu nýtt til að kynna 

persónurnar og stjörnurnar í leiðinni nema hvað að á þessu tímabili virðist vera 

algengara að of mikið sé sagt úr sögunni (Kernan, 2004). Áherslan þykir vera mikil á það 

að segja söguna og þá helst til of mikið af henni. Álitið hefur verið að ófáir treilerarnir 

séu orðnir að einskonar minni útgáfu af kvikmyndinni. Rómantískar gamanmyndir eru í 

sérflokki hvað þetta varðar að mati höfundar. Ástæðan sem liggur að baki aukinnar 

áherslu á söguna er út af markaðsrannsóknum þar sem er verið að ákveða hvaða treiler 

eigi að nota í markaðssetningunni. Þar er fólk beðið að gefa treilerum einkunn sem segir 

hvort þeim líkar vel við treilerinn eða ekki. Það hefur komið fram í þeim 

markaðsrannsóknum að því meira sem sagt er frá söguþræði myndarinnar, því hærri 

einkunn hafa þeir fengið (Marich, 2009). 

Gagnrýnendur hafa verið iðnir við að kvarta undan þessari þróun í treilernum og eiga 

margir það til að dæma sjálfa myndina með tengingu við það sem kom fram í treilernum 

(Kernan, 2004). Sumir hverjir hafa jafnvel tekið fram að treilerar innihaldi atriði sem 

koma svo ekki fram í myndinni. En að þessu misræmi verður komið síðar í ritgerðinni. 

2.5 Samantekt á áherslum treilersins í gegnum tímabilin fjögur 

Það hefur verið áhugaverð þróun á treilernum allt frá upphafi kvikmyndahúsanna og yfir 

í upplýsingaöldina sem fólk lifir og hrærist á í dag. Stjörnuljóma og dýrð kvikmyndarinnar 

fékk hinn einsleiti áhorfandi að upplifa í treilernum við fæðingu hans í árdaga 

kvikmyndahúsanna (Kernan, 2004). Með tilkomu sjónvarpsins upplifðu 

kvikmyndagerðarmenn að fótunum væri kippt undan þeim og þeir vissu ekki alveg 

hvernig þeir áttu að standa á upphafsárum sjónvarpsins. Frekari fjölbreytni kvikmynda 

varð að veruleika og iðnaðurinn uppgötvaði þá að áhorfandinn var í rauninni ekki 

einsleitur heldur skiptist hann í marga mismunandi hópa með hin ýmsu lífsgildi, skoðanir 

og áhugamál. Treilerarnir á því tímabili voru því í mikilli tilraunastarfsemi og fékk 

stjörnuglitrið að víkja fyrir frammistöðu leikarans. Meiri áhersla var lögð á 
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kvikmyndategundina sjálfa til að aðgreina sig frá öðrum myndum. Einnig var nú frekar 

farið að sýna söguþráð kvikmyndarinnar, án þess þó að gefa upp innihaldið of ítarlega 

(Kernan, 2004).  

Tímabil myndbandstækisins kom fram með látum. Áður óséðar sprengingar og 

risavaxnar tæknibrellur komu saman í nýrri tegund af kvikmyndum, svokölluðum 

ofurmyndum (Haase, 2007). Tæknimetingur varð til og allt þetta endurspeglaðist í 

auknum fjölda skota og treilerinn tengdur saman undir eitursvalri rödd Don LaFontaine 

sem skapaði hina eiginlegu treilerrödd framtíðarinnar. Á þessu tímabili var orðið 

deginum ljósara að kvikmyndaverin höfðu unnið vinnuna sína hvað markhópinn varðar. 

Frá myndbandstækinu og yfir í háhraðanetið virðist sem flóran af kvikmyndalegri 

afþreyingu sé nánast ótæmandi. Sökum þess eru kvikmyndaverin farin að senda frá sér 

treilera sem segja afskaplega margt og að margra gagnrýnenda mati, hreinlega of mikið 

(Kernan, 2004). Ofuráhersla er á söguþráð myndarinnar þar sem gefið er mikið upp út 

frá samtalsþróun leikenda í gegnum myndina. Tíðara þykir á þessu tímabili að leikstjórar 

og leikarar séu tengdir við fyrri afrek sín þrátt fyrir að um mismunandi myndir sé að 

ræða (Kernan, 2004).  

Meira af því sama, lengri treilerar, frekara misræmi eða algjör umturnun? Það er 

ómögulegt að segja hvernig þróunin mun verða í þessari treilersköpun 

kvikmyndagerðarmanna en rannsóknin í þessari ritgerð mun einmitt reyna að varpa ljósi 

á hvað almenningur vill sjá eða það er að segja hvaða álit hann hefur á nútímaformi 

treileranna. Ljóst er að treilerinn hefur sérlega mikilvægu hlutverki að gegna fyrir 

kvikmyndaverin þegar kemur að kynningu myndarinnar og má segja með sanni að hann 

leiki aðalhlutverkið í þessari kvikmynd. 
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3  Treilerinn – undirbúningur og kynningarleiðir 

Á undan storminum er logn. Og það er í logninu sem þarf að undirbúa sig fyrir storminn.  

Ef markmiðið er að ná til fólks og fá það til að fjárfesta í áhorfi á kvikmynd þá þarf að 

útbúa efni sem nær til fólks. Það er ekki hægt að vaða af stað, vitandi ekkert hvert á að 

stefna, til hverra á að höfða og ímynda sér að allt fari vel að lokum. Hin týpíska Disney 

mynd með farsælan endi, hvernig sem viðrar á undan, er í langflestum tilfellum ekki 

sönn endurspeglun á raunveruleikanum. 

Í þessum kafla verður fjallað um atriði er varða undirbúning fyrir treilersköpun, sem 

tengist þó einnig öðru kynningarefni sterkum böndum. Atriði, sem markaðsfólkið á 

bakvið kvikmyndirnar, þyrfti að hafa í huga. Í tengslum við þau atriði verður, stuttlega, 

gert grein fyrir stefnumiðaðri markaðsfærslu (e. STP marketing) sem getur komið sér vel 

að notum í þessum hluta starfsins. Ásamt þeirri umfjöllun, er settur fram listi af atriðum 

sem þarf að hafa í huga þegar kemur að hönnun treilersins. Fjallað verður svo um 

kynningarleiðirnar fyrir treilerinn.  

3.1 Stefnumiðuð markaðsfærsla  

Að kvikmynd höfði til allra er sama sem ómögulegt. Að sama skapi á því ekki að reyna að 

ná til allra. Að reyna að ná til allra á stórum markaði myndi þýða að markaðskostnaður 

kvikmyndar ryki upp úr öllu valdi. Slíkt athæfi væri óforbetranleg eyðsla á peningum og 

gjörsamlega tilgangslaus. Til að stemma stigu við slíkum gjörningi getur markaðsfólkið á 

bakvið kvikmyndirnar notað einskonar form af stefnumiðaðri markaðsfærslu. Þannig 

getur treilerinn og annað kynningarefni höfðað til réttra aðila á réttan máta. Í 

stefnumiðaðri markaðsfærslu eru fólgin þrjú hugtök. Þau eru: Markaðshlutun (e. 

segmenting), val á markhópum (e. targeting) og staðfærsla á markaðnum (e. 

positioning) og um þessi hugtök verður stuttlega fjallað.  

3.1.1 Markaðshlutun 

Með markaðshlutun er átt við að fyrirtækið verður að rannsaka markaðinn sem það er á 

og skipta honum niður eftir breytum. Helstu breytur sem eru notaðar eru 

landfræðilegar, lýðfræðilegar, sálfræðilegar og hegðunarlegar. Það eru nokkur atriði 



 

25 

sem verða að vera til staðar svo þessi markaðshlutun sé skilvirk og nothæf en hún 

verður að vera (Armstrong, Harker, Kotler, og Brennan, 2009):  

 Mælanleg (e.measurable): stærðin, kaupmáttur og fleira af hlutuninni á að vera 

hægt að mæla. Sumt er erfiðara að mæla en annað. Eins og til dæmis er erfitt að 

mæla fjölda leiðinlegra í samfélaginu.  

 Aðgengileg (e. accessible): Það verður að vera hægt að ná til markaðshlutarins og 

þjóna honum. 

 Stærðargráða (e. substantial): Markaðshlutunin verður að vera nægilega stór til 

að það sé  hagnýtt fyrirtækinu að þjóna þeim. 

 Aðgreinanleg (e. differentiable): Þeir verða að vera það aðgreinanlegir að þeir 

bregðist mismunandi við söluráðunum. 

 Framkvæmanleg (e. actionable): Það er hægt að hanna skilvirkar áætlanir til að 

laða að og þjónusta vissa markaðshluta en fyrirtækið verður þá að hafa nægan 

mannafla til að geta sinnt þessari áætlun og framkvæma það sem á að 

framkvæma.  

Með markaðshlutun geta fyrirtæki skipt, stórum, heildarmarkaði niður í minni hluta 

sem hægt er svo að ná til á skilvirkari hátt með vörum og þjónustu sem passa við þeirra 

einstöku þarfir (Armstrong, Harker, Kotler og Brennan, 2009). Með ítarlegri 

markaðshlutun getur fyrirtæki betur uppfyllt þarfir og langanir neytenda með 

mismunandi beitingu á söluráðunum sem eru: vara, verð, dreifileiðir, kynningarstarf, 

fólk, ferli og umhverfi (Botha, Strydam og Brink, 2004). 

Út frá heimi kvikmyndanna er yfirleitt notast við lýðfræðilegar breytur til að hluta 

niður markaðinn. Þá er oftast horft til ákveðins aldurshóps, kyns eða hjúskaparstöðu og 

er þessum breytum blandað saman ef söguþráður myndarinnar býður upp á slíkt 

(Marich, 2009). Það hljómar einfalt og þægilegt að geta bara sagst ætla höfða til 

ákveðins aldurshóps, en í því er falin ákveðin einföldun og temmileg grunnhyggni. 

Sérstaklega á stórum markaði. Gallinn við að horfa svona grunnt á hlutina er að innan 

hvers aldurshóps eru mismunandi hópar með mismunandi áhugamál, hefðir, venjur og 

hegðun. Og því eru þar hópar sem bregðast mismunandi við auglýsingum. Það þyrfti því 

að beita mismunandi markaðssetningu ef ná ætti til alls hópsins (Botha, Strydam og 

Brink, 2004).  
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Höfundur ályktar að gott væri fyrir 

markaðsfólk kvikmynda að horfa til 

sálfræðilegra breyta í bland við 

lýðfræðilegar. En þegar markaðurinn 

er hlutaður niður eftir sálfræðilegum 

breytum þá er horft til markhópsins 

út frá lífstíl fólks, persónulegum 

einkennum og stöðu í 

þjóðfélagsstiganum (Botha, Strydam 

og Brink, 2004). Til dæmis ef 

markaðssetja ætti kvikmynd sem gerð 

er út frá teiknimyndasögu þá væri nauðsynlegt að horfa til lífstíls þeirra sem hefðu 

væntanlega meiri áhuga á slíku myndefni en aðrir. Þar kæmu til dæmis þeir hópar inn 

sem sækja ráðstefnur (sjá mynd 3.1 ) í tengslum við teiknimyndasögur og gera sér ferðir 

í sérstakar verslanir sem selja teiknimyndasögur. Þá væri hægt að leggja meira fjármagn 

í markaðsaðgerðir til þess hóps, á þeim stöðum sem þeir sækja, frekar en aðra.  

3.1.2 Val á markhópi 

Skref númer tvö í miðaðri markaðsfærslu snýr að vali á markhópi. Við val á markhópum 

verður að vega og meta hvern markaðshlut og horfa á stærð hans, vöxt og hversu 

aðlaðandi hann er í samræmi við markmið og auðlindir fyrirtækisins. Það er hægt að ná 

til markhópa á mismunandi hátt en helstu leiðir eru óaðgreinanleg markaðsfærsla, 

aðgreinanleg- og sérhæfð markaðsfærsla.  

 Óaðgreinanleg markaðsfærsla (e. undifferentiated marketing): Hér hundsar 

fyrirtækið alla markaðshlutun og gerir enga tilraun til að ná til mismunandi hluta 

markaðarins. Fyrirtækið ákveður því að ná til allra á markaðnum með einni 

útgáfu af tilboði. Markaðsfólk setur stórt spurningarmerki við þessa útgáfu af 

markaðsfærslu enda er ómögulegt að skapa vöru sem hentar öllum (Stone og 

Desmond, 2007). 

 Aðgreinanleg markaðsfærsla (e. differentiated marketing): Þegar fyrirtæki notar 

aðgreinanlega markaðsfærslu þá er markmiðið að ná til nokkurra markhópa. 

Mynd 3.1 Þessar hetjur þurfa sér markaðssetningu. 
Tekið af Comic Con 2011 
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Fyrir hvern markhóp er svo útbúin markaðsfærsla með mismunandi samvali 

söluráðana svo hægt sé að þjóna hverjum markhópi sem best (Rao, 2004). 

 Markaðsfærsla byggð á sérhæfingu (e. concentrated marketing): Fyrirtæki sem 

fara þessa leið eru að reyna ná til eins markhóps eða ákveðinnar markaðssyllu 

sem er í markhópnum. Þetta getur leitt til að fyrirtækið öðlist mikla þekkingu á 

þörfum og löngunum þessa tiltekna markhóps. Fyrirtækið verður því að gera sér 

grein fyrir þeirri áhættu að setja öll eggin sín í sömu körfuna (Stone og Desmond, 

2007). 

Líkt og höfundur bendir á í upphafi þessa 

kafla er sama og enginn tilgangur í því að 

reyna höfða til allra, eins og óaðgreinanleg 

markaðsfærsla gerir ráð fyrir, nema til þess 

eins að eyða óþarflega miklum peningum. 

Samt hefur það oft gerst í 

kvikmyndaheiminum að reynt hefur verið að 

höfða til sem flestra. Í þessu samhengi má 

nefna myndina Speed Racer (sjá mynd 3.2) 

sem gerð var af Wachowski bræðrum en 

þeir eru hvað þekktastir fyrir að vera mennirnir 

á bakvið Matrix myndirnar. Þessi framtíðar-, 

ævintýra-, kappakstursmynd kostaði um 200 milljónir dollara og í markaðssetningunni 

var reynt að höfða til sem flestra. Afleiðingin kom fljótt í ljós þar sem karlkyns 

ungmennum þótti myndin of barnaleg og fullorðnum þótti hún of einföld og of mikill 

hasar. Einnig fannst fólki hún of löng. Niðurstaðan var sú að myndin halaði einungis inn 

94 milljónum dollara á heimsvísu sem þýddi 106 milljón dollara tap (Dirks, 2008). Það er 

því fremur augljóst að markaðsfólk kvikmyndanna ætti fremur að horfa til 

aðgreinanlegrar markaðsfærslu eða markaðsfærslu byggða á sérhæfingu 

3.1.3 Staðfærslan 

Að lokum er það staðfærslan. Staðfærslunni er skipt upp í þrjá hluta. Fyrst er það 

aðgreiningin frá samkeppnisaðila í hugum viðskiptavina. Næst eru það markaðsaðgerðir 

sem koma aðgreiningunni til skila í huga viðskiptavina. Með markaðsaðgerðum er átt við 

Mynd 3.2 Speed Racer (2008) var snögg að 
"floppa" 
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þær markaðslegu aðgerðir sem fyrirtækið beitir í gegnum söluráðana til að aðgreina sig 

frá samkeppnisaðila í hugum viðskiptavina. Aðgreiningin snýr að nær umhverfinu en 

aðgerðirnar snúa síðan að fjær umhverfinu, það er markaðnum. Nauðsynlegt er að 

samræmi sé þarna á milli (Lilien og Rangaswamy, 2003). Síðasti parturinn í 

staðfærslunni er svo ímyndin, það er að segja það sem raunverulega gerist í huga 

viðskiptavina. Þrátt fyrir skipulagðar og markvissar aðgerðir í aðgreiningunni og 

aðgerðunum þá er ekki gefið að ímyndin sem viðskiptavinir hafa á vörunni muni vera í 

samræmi við þær aðgerðir. Þess vegna þarf að kanna hver ímyndin er. Niðurstaðan gæti 

verið sú að markaðsaðgerðirnar eru að skila réttum árangri og ímyndin sé í samræmi við 

þau skilaboð sem fyrirtækið er að senda út. Fyrirtækið gæti gert einhver mistök í 

aðgerðaferlinu og ímyndin yrði því fremur óljós, það er ekki nægilega skýr (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2007).  

Til að koma staðfærslunni vel til skila þegar treilerinn er hannaður er hægt að notast 

við lista sem kemur fram í bók Robert Marich (2009) sem ber nafnið Marketing to 

Moviegoers. Þar telur hann upp atriði sem eru dæmi um sölueiginleika sem hægt væri 

að nýta við gerð treilers og annars kynningarefnis. Listinn er svohljóðandi: 

 Eru vel þekktar stjörnur í kvikmyndinni, það er að segja leikarar eða leikstjórar og 

hafa þeir á bakvið sig áhorfendur sem myndu mæta strax um 

frumsýningarhelgina? Seinni punkturinn, það er að segja hvort áhorfendur 

myndu í raun elta stjörnurnar, er þýðingarmikill því sumir leikarar geta verið 

ágætlega þekktir en laða ekkert endilega að sér hóp af aðdáendum. 

 Er sagan forvitnileg eða óvenjuleg, eitthvað sem gæti haft lykil sölueiginleika? 

 Mun kvikmyndin verða háð skoðunum gagnrýnenda og þykir líklegt að sú 

gagnrýni verði jákvæð? Listrænar myndir til dæmis eru fremur háðar 

gagnrýnendum á meðan kvikmyndir þar sem markhópurinn er ungt fólk, er ekki 

sérlega háð þeim. 

 Segir titill myndarinnar eitthvað frá því um hvað hún fjallar? Ef svo er, þá geta 

auglýsingar byggt upp aðrar hliðar myndarinnar. Ef ekki þá verða skilaboð 

auglýsinganna að staðsetja myndina í þeirri kvikmyndategund sem hún er svo 

áhorfendur fái innsýn inn í það sem hún fjallar um.  
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 Munu áhorfendur halda sérstaklega með einhverjum viðkunnalegum persónum? 

Gæti þessi persóna verið að upplifa einhverja krísu sem væri hægt að benda á í 

auglýsingum? 

 Er einhver aukaflétta í sögunni sem væri hægt að benda á í auglýsingum til að ná 

til breiðari markhóps?  

 Flytur kvikmyndin áhorfendur á einhvern töfrandi stað sem gæti verið 

sölueiginleiki? 

 Er tónlistin minnisstæð og sölueiginleiki sem hægt væri að nota í treilerum og 

sjónvarpsauglýsingum? 

 Er einhvers konar litaval eða hlutir í myndinni sem einkenna hana sem hægt væri 

að færa yfir í auglýsingarnar? 

 Ef kvikmyndin er líkleg til að verða bönnuð innan einhvers ákveðins aldurs, er 

auglýsingaherferðinni beint að réttum áhorfendum? 

Á þennan máta væri hægt að halda áfram með upptalninguna. Allt er miðað við að 

finna einhverja eiginleika í myndinni sem hægt væri að tengja við kynningarefnið. Þau 

atriði væri svo hægt að samræma og samtengja svo hægt væri að framkvæma 

árangursríka og skýra staðfærslu á kvikmyndinni í gegnum treilerinn og annað 

kynningarefni.  

3.2 Kynningarleiðir fyrir treilerinn 

Hugmyndin, hönnunin og undirbúningurinn fyrir treilersköpunina getur komið fram með 

miðaðri markaðsfærslu. Réttur undirbúningur með réttum skilaboðum og vel skipulagðri 

staðfærslu þarf svo í framhaldi af því að birtast í raunveruleikanum. Þar koma inn 

markaðsaðgerðirnar. Hér verður horft til hinna venjulegu kynningarleiða sem farnar eru 

til að sýna treilerinn og tekið er dæmi um einstakling í kvikmyndageiranum sem er að 

storka þessum klassísku leiðum með nýstárlegum aðferðum.  

3.2.1 Hinar klassísku kynningarleiðir treilersins.  

Það er orðið fremur hversdagsleg upplifun að sjá treilera á þeim stöðum sem þeir birtast 

í nútímanum. Fyrir það fyrsta birtast þeir í fullri lengd í kvikmyndahúsum. Sú 

dreifingarleið hefur tíðkast frá því kvikmyndahúsin fóru að verða algeng afþreying fyrir 
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fólk (Kernan, 2004). Þeir hafa komið fram í sjónvarpinu frá því það fór að verða algengt 

heimilistæki. Reyndar hefur þróunin þar á bæ verið sú að algengt þykir nú að einungis 

hluti úr treilernum birtist á sjónvarpsstöðvunum út af hækkandi kostnaði (Kernan, 

2004). Ekki einungis heimasíður kvikmyndanna, heldur fleiri vefsíður, birta nú treilerana. 

Með aukinni tækni er nú hægt að horfa á treilera í gegnum spjaldtölvur, farsíma og 

snjallsíma en yfirleitt er það í gegnum vefsíðurnar sem fyrir eru. Ómögulegt er að spá 

fyrir um þróun á tækninni og birtingarformi treilersins.  

Eftir að ákveðið hefur verið til hvaða markhópa kvikmyndin á að ná þá verður að 

skoða á hvaða tilteknu fjölmiðlum á að birta treilerinn eða hluta af treilernum. Ef 

kvikmyndin á að höfða til ungra aðila sem stunda hjólabretti þá gefur auga leið að finna 

verður þær sjónvarpsstöðvar og vefsíður sem ná til þess hóps. Til eru ótal margar 

mismunandi sjónvarpsstöðvar sem ná til mismunandi fjölda og hópa fólks og gildir það 

sama um vefsíður. Upphæðin sem kostar að láta birta treiler, eða hluta úr treiler, á 

þessum sjónvarpsstöðvum og vefsíðum er jafn mismunandi og fjöldi þeirra gefur til 

kynna. Til að lágmarka markaðskostnað verður því að vanda valið. Þessi gífurlegi fjöldi 

sjónvarpsstöðva og vefsíðna hefur orðið til þess að sífellt erfiðara er að ná athygli fólks. 

Þetta hefur orðið til þess að sumu fólki innan kvikmyndageirans hálf ofbýður hvernig 

leikurinn er spilaður. Þeim þykir þessi hái kostnaður alltof hár. Og það er ekki auðvelt 

fyrir kvikmyndir með tiltölulega lágt fjármagn á bakvið sig að ná árangri. Árið 2011 stóð 

einn þekktur einstaklingur úr kvikmyndaheiminum upp og ákvað að reyna á nýja leið.  

3.2.2 Kevin Smith og Red State 

Kevin Smith (sjá mynd 3.3) er maður sem flestir kvikmyndaáhangendur ættu að kannast 

við. Hann hefur gert myndir eins og „Clerks“, „Chasing Amy“, „Dogma“, „Zack and Miri 

make a Porno“ og sjö aðrar. Nýjasta myndin hans er Red State og með henni fylgdu 

nýstarlegar markaðsaðgerðir. Hann lagði upp með að eyða ekki pening í 

markaðskostnað og reyna borga upp kostnaðinn á myndinni áður en myndin kæmi út. 

Myndin kostaði rétt undir fjórum milljónum dollara og þessari upphæð ætlaði hann sér 

að ná með ferðalagi.  
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Þetta tiltekna ferðalag snérist um að gera 

hlutina sjálfur. Hann tilkynnti á heimasíðu sinni, 

www.silentbobspeaks.com, að hann ætlaði ekki 

að eyða senti í klassísku markaðssetninguna. Að 

eigin sögn getur hvaða vitleysingur eytt 20 til 

30 milljónum dollara í markaðssetningu og náð 

stórum hluta af kostnaðinum til baka með 

fyrstu opnunarhelginni. En oft fer það ekki 

lengra en það og myndin endar í tapi. Hann var 

ósáttur við þessa leið sem er alltaf farin og taldi 

hana samkeppnislega ósanngjarna fyrir efnilega 

kvikmyndagerðarmenn með minna fjármagn á 

bakvið sig.  

Hvað treilerinn varðar þá eyddi hann rétt 

undir tuttugu mínútum af eigin tíma í að klippa hann saman. Hann er sá sem gerir 

myndina, þekkir hana best og ákvað því að sleppa þessum gríðarlega kostnaði sem getur 

fylgt því að fá utanaðkomandi aðila til að gera nokkra mismunandi treilera. Hann sýndi 

treilerinn á sinni eigin heimasíðu og stuttu síðar var hann kominn í umferð á netinu á 

helstu síðunum þar sem kostar ekki að birta treilerana. Kostnaðurinn við gerð treilersins 

og dreifingu á netinu var því enginn  

Hann var meðvitaður um að hann á sér öflugan hóp áhangenda. Hann taldi að flestir 

þeirra væru tilbúnir að borga hærri upphæð fyrir einhvers konar öðruvísi form af 

sýningu en venjulega. Hann tilkynnti því á heimasíðu sinni að hann ætlaði í ferðalag. 

Hann ætlaði að heimsækja fimmtán ríki í Bandaríkjunum þar sem hann ætlaði að halda 

sérstakar sýningar. Þessar sýningar snérust um það að hann myndi kynna myndina 

sjálfur og svo eftir sýninguna myndi hann tala aðeins um hana og svara spurningum frá 

áhorfendum. Fyrir þetta ætlaði hann að rukka um átta til tíu sinnum hærra verð en 

venjulega fyrir bíómiða. Hann setti tengla inn á heimasíðu sína þar sem fólk gat keypt 

miða á hverja sýningu (Topel, 2011). 

Þetta var einskonar uppreisn hans gegn kerfinu. Hann sagði að ef hann væri ungur 

kvikmyndagerðarmaður og sæi fyrir sér þessa risa peningamaskínu sem tilheyrir 

Mynd 3.3 Kevin Smith - Hetja litla mannsins 
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nútímakerfinu þá myndi hann að öllum líkindum gefast upp og fara gera eitthvað annað. 

Hann vildi sýna „litla manninum“ að það er mögulegt að fara aðrar leiðir en þessa 

hefðbundnu til að koma myndum sínum á framfæri. Að maður eigi ekki að gefast upp 

gegn kerfinu heldur fara nýjar leiðir og hafa trú á sínu eigin verki (Topel, 2011). 

Og borgaði þetta ævintýri sig? Svo sannarlega. Fyrir ferðalagið sitt í þessum fimmtán 

ríkjum græddi hann rétt undir milljón dollara. Hann græddi 1,5 milljónir dollara í erlenda 

dreifingu og fékk um 3 milljónir dollara fyrir sölu í VOD kerfi svokallað. Þar er um að 

ræða kerfi sem býður upp á að kaupa áhorf á myndir heima hjá sér. Þar sem myndin 

kostaði um 4 milljónir dollara þá hefur hann grætt 1,5 milljónir dollara fyrir að gera 

hlutina sjálfur (Yamato, 2011). Hvort aðrir, óþekktari, einstaklingar hefðu geta gert það 

sama er ekki vitað en fyrir þetta athæfi sitt fer hann í kvikmyndasögubækurnar sem 

hetja litla mannsins, að mati höfundar.  
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4 Treilerinn – á bakvið tjöldin 

Í þessum kafla verður skyggnst á bakvið tjöldin hjá treilernum. Farið verður í það hver 

hin eiginlega vara er sem endurspeglast í treilernum, það er að segja hverjir eru helstu 

sölueiginleikarnir sem birtast þar. Gert verður grein fyrir kostnaðinum sem fylgir gerð 

hans og um leið hverjir koma að gerð hans. Á endanum verður farið í það hvernig val á 

treilernum fer almennt fram. En eins og nefnt hefur verið áður þá er þetta miðað við 

stærri kvikmyndaverin enda langmestur kostnaður sem liggur þar að baki.  

4.1 Hin eiginlega vara treilersins 

Ástæðurnar fyrir því að treilerar eru eins og þeir eru, það er að segja þeir leggja 

mismunandi áherslur á það sem kemur fram í kvikmyndinni, er að þessar tilteknu 

áherslur eru vörurnar sem fólk sækist í. Þeir sem búa til treilerana telja að þessar 

áherslur séu ástæðurnar fyrir því að fólk fari að sjá kvikmyndina (Kernan, 2004). Þessar 

áherslur er hægt að flokka í fjögur atriði og þau eru: 

 Sagan: Ef söguþráðurinn í myndinni er talinn óvenjulegur eða frábrugðinn 

þessum klassísku formúlum sem maður sér svo oft í mörgum kvikmyndum, þá 

eru góðar líkur á því að lögð verði áhersla á hana í treilernum. Einnig er lögð mikil 

áhersla á hana ef sagan er tekin upp úr áður gerðri bók. Ef bókin var vinsæl og 

hefur stóran áhangendahóp á bakvið sig þá er augljóslega bent á þá tengingu 

rækilega. Góð kvikmyndahandrit geta oft bætt upp fyrir skort á annars konar 

vörum í kvikmyndinni (það er stjörnur, persónur og kvikmyndategund) og því er 

lögð frekari áhersla á þetta atriði myndarinnar í treilergerðinni.  

 Stjörnur: Til eru margir leikarar og leikstjórar sem hafa mikið fylgi áhorfenda á 

bakvið sig, sem þýðir að það má alltaf gera ráð fyrir tilteknum hópi fólks sem 

kaupir miða á myndina ef viðkomandi leikur í eða leikstýrir myndinni. Þetta er 

ástæðan fyrir því að launakostnaður fyrir margar stjörnurnar er gífurlega hár. 

Það er oft talað um að leikarar séu orðnir stórstjörnur þegar þeir komast í 

tuttugu milljón dollara klúbbinn, það er að segja fá yfir tuttugu milljónir borgaðar 

fyrir leik í kvikmynd. Kvikmyndaverin eru tilbúin að borga svo hátt verð fyrir 
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leikara ef þeir laða nógu marga áhorfendur að sér. Því fleiri og stærri stjörnur 

sem eru í kvikmyndinni, því meiri áhersla er lögð á þær í treilernum.  

 Persónur: Svipað og með handritið þá gildir það sama með persónur. Það er að 

segja ef kvikmyndindahandritið skartar persónum sem eru sérlega áhugaverðar, 

óvenjulegar eða frábrugðnar, semsagt álitið er að þær muni vekja mikla athygli 

þá er lögð áhersla á þær í treilernum.  

 Kvikmyndategundin: Oft er lögð mikil áhersla á kvikmyndategundina sem um 

ræðir og þá oft tekið fram hvað hún er ofboðslega fyndin, spennandi, dramatísk 

eða hrollvekjandi og svo framvegis. Til dæmis síðastnefndi flokkurinn, það er að 

segja hryllingsmyndir, hafa þessi einnkenni, það er að segja að lögð er sérstök 

áherslu á hversu taugatrekkjandi eða hryllilegar myndirnar eru. Enda hafa 

hrollvekjur út af fyrir sig stóran fylgihóp og eru margar hátíðir um heim allan 

haldnar sérstaklega fyrir þessa tegund af myndum (Lamberson, 2008). Ef það er 

til dæmis skortur á stjörnum þá er það bætt upp í treilernum með því að leggja 

áherslu á tegundina.  

Þessar svokölluðu vörur sem kvikmyndin inniheldur eru mismunandi í hverri mynd 

fyrir sig og geta treilerarnir verið afskaplega mismunandi. En eins og kom fram í 

forsögunni þá eru mismunandi áherslur á hverju tímabili og nú virðist sem algengt sé að 

sagan fái mestu áhersluna án þess þó að sleppt sé að minnast á hin atriðin. Þar sem 

ákveðin tímabil fá mismunandi einkenni þá er þó alls ekki hægt að setja samasem merki 

yfir þessar áherslur á tímabilum ofan á hvern einasta treiler. Heldur ber fremur að líta á 

þetta eins og þjóðareinkenni. Sem dæmi væri hægt að segja að Þjóðverjar séu sérlega 

stífir og reglusöm þjóð, jafnvel leiðinlegir, en það á engann veginn við um hvern og einn 

Þjóðverja. 

4.2  Treilerkostnaður 

Markaðskostnaðurinn fyrir kvikmyndir er alveg geigvænlega mikill. Sem dæmi, í 

Bandaríkjunum er kvikmyndaheimurinn fimmti stærsti geirinn hvað peningaeyðslu í 

auglýsingar varðar. Árið 2007 var þessi auglýsingakostnaður 3734 milljarðar dollarar! 

Það er stjarnfræðilega há upphæð (Marich, 2009).  
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Kvikmyndaverin eyða frá svona tuttugu til fimmtíu milljónum dollara í 

auglýsingakostnað fyrir ofurmyndir sínar. Það er þumalputtaregla hjá þeim að eytt sé 

um 5% af heildar markaðskostnaði í treilerana og auglýsingar fyrir sjónvarpið. Ef miðað 

er við að eytt sé fimmtíu milljónum dollara í markaðsherferðina fyrir kvikmyndina þá er 

kostnaður fyrir treilergerð og sýningar í kvikmyndahúsum um 2,5 milljónir dollara. 

Algengt er þó að kostnaður fyrir treilerherferð sé á skalanum 25.000 dollarara (fyrir 

sjálfstæða kvikmyndagerðarmenn) og upp í 250.000 dollara sem kvikmyndaverin eyða. 

En þetta er breytilegt og fer eftir af hvaða stærðargráðu kvikmyndin er (Marich, 2009). 

Kvikmyndasamtök Ameríku (e. Motion Picture Association of America) gefa árlega út 

skýrslu sem inniheldur allskonar tölfræði í kvikmyndaheiminum. Árið 2007 var settur 

fram listi um það hvernig markaðskostnaðurinn skiptist að meðaltali hjá 

kvikmyndaverunum. Hann lítur svona út: 

 Blöð -  10,1 %. 

 Stórar sjónvarpsstöðvar (e. network TV) - 21,6 %. 

 Innskots sjónvarp (e. spot Tv) (keypt innskot í dagskrá frá sjónvarpsstöðvum) – 

13,9 %. 

 Internet – 4,4 %. 

 Treilerar í kvikmyndahúsum – 4,2 %. 

 Aðrir fjölmiðlar (þar á meðal kapalsjónvarp, útvarp, tímarit og skilti) - 24 %. 

 Annað, ekki í fjölmiðlum (markaðsrannsókn, almannatengsl, listræn þjónusta) - 

21,8%. 

Listinn segir þó ekki alla söguna hvað áherslu á treilera varðar. Þrátt fyrir að einungis 

4,2% sé eytt í treilerinn sem birtist í kvikmyndahúsum þá birtist hluti af honum á 

sjónvarpsstöðvum og í heild sinni líka á netinu. Í sömu skýrslu kom fram, út frá 

rannsóknum samtakanna og fyrirtækisins Yahoo, að 54% þeirra sem fara í bíó sögðust 

hafa horft á treilerinn til að kynna sér efni myndarinnar áður en horft var á hana, sem 

bendir á mikilvægi hans í þessu samhengi. Einnig nýttu samtals 73% netið til að kynna 

sér efni myndarinnar áður en farið var á hana (MPAA, 2007). Sem undirstrikar jafnframt 

mikilvægi þess að treilerinn sé staðsettur þar á bæ.  
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4.3 Val á treilernum 

„Úllen dúllen doff“ er ekki leiðin sem kvikmyndaverin kjósa sér þegar kemur að því að 

velja þá treilera sem fara fyrir augsýn almennings, þó væri vel hægt að ímynda sér að 

stundum væri sú leið farin, miðað við útkomuna. Þetta er fremur langt og ítarlegt ferli 

sem oftast hefst um svipað leyti og tökur á sjálfri kvikmyndinni hefjast.  

Til að fá ferskar hugmyndir varðandi treilergerð og auglýsingaefni, ráða 

kvikmyndaverin til sín um tvö til fjögur fyrirtæki. Oftast eru þetta auglýsingaskrifstofur 

eða fyrirtæki sem sérhæfa sig í auglýsingagerð fyrir kvikmyndir. Svo eru tvö til fimm 

önnur fyrirtæki sem eru jafnvel ráðin til að útbúa sjónvarpsauglýsingar. Þannig að mörg 

fyrirtæki eru í einu að huga að sama hluta markaðsherferðarinnar. Þessi fyrirtæki fá efni 

úr kvikmyndinni stuttu eftir að tökur hefjast. Á endanum er það svo efni frá einu til 

tveimur fyrirtækjum sem fer í umferð. Ef kvikmyndaverunum líst sérlega illa á þá treilera 

sem komið hafa út úr þessum verkefnum þá getur það gerst að búinn sé til svokallaður 

Frankenstein treiler, sem er samansettur úr nokkrum treilerum og klipptur saman. Áður 

en endanlegt val fer fram þá eru þó nokkrar útgáfur af treilerum teknir til skoðunar 

(Marich, 2009).  

Mörg kvikmyndaverin nýta sér auglýsingaprufur þegar kemur að valinu. Fengnir eru 

nokkur hundruð aðilar til að horfa á þessa treilera sem til eru og hverjum og einum 

treiler er gefin einkunn. Árum saman höfðu þessar prufur yfirleitt verið framkvæmdar í 

verslunarmiðstöðvum eða í kvikmyndahúsunum sjálfum. Einnig hafði þetta farið fram í 

sér sýningarsölum áður fyrr, en tímar hafa breyst. Eins og svo margt annað fer þetta 

núna fram á netinu. Áhorfendur horfa á einn treiler í einu og gefa einkunn eftir hvern 

treiler. Að gera þetta á netinu gerir alla greiningar úrvinnslu auðveldari. Þessa leið er 

hægt að nota til að greina hvernig fólki líkaði við treilerana út frá markaðshlutunum. 

Þannig er hægt að færa þá treilera sem ákveðnum markaðshlutum líkar við yfir á þær 

sjónvapsstöðvar eða netsíður þar sem þessa hópa er hægt að finna (Marich, 2009).  

Í þessari aðferð er fólk beðið um að velja hversu vel eða illa því líkaði við tiltekinn 

treiler. Fólk er ekki beðið um að taka fram hvort það sé líklegra til að sjá myndina í 

kjölfar treiler áhorfs heldur einungis hvort þeim finnist hann góður eða slæmur. Annar 

galli við þessa aðferð er að þeir treilerar sem gefa mikið upp af söguþræðinum eiga það 

til að fá hærri einkunn en hinir. Þetta er helsta ástæða þess að sérlega mikið af 
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söguþræðinum er gefið upp í treilerum í 

nútímanum. Sem er einmitt ástæðan fyrir því að 

margir gagnrýnendur kvarta yfir treilerum. Þar á 

meðal er Pulitzer verðlaunahafinn, Joe 

Morgenstern, kvikmyndagagnrýnandi hjá Wall 

Street Journal (sjá mynd 4.1) sem gætir sín vel að 

gefa ekki upp fléttur, eða endalok, þegar hann 

skrifar um myndirnar. Í eitt skipti þegar hann 

skrifaði um myndina „Intimate Strangers“ þá tók 

hann eftir einni sjónvarpsauglýsingunni þar sem 

röddin yfir treilernum, gefur upp aðal fléttuna í myndinni. Fyrir vikið gerði hann 

sérstaklega grein fyrir því í umfjölluninni um myndina (Marich, 2009). 

Þar sem þetta ferli hefst snemma þá gerist það oft að auglýsingaskrifstofurnar fá efni 

frá kvikmyndagerðarmönnum sem mun ekkert endilega enda í sjálfri myndinni. En 

hinsvegar geta atriðin endað í treilernum ef þau þykja nógu áhugaverð. Yfirleitt er þetta 

gert svo fólki líki betur við treilerana og líkurnar á því að fólk sjái myndina aukast því í 

kjölfarið. En hinsvegar getur þetta leitt til þess að teiknuð sé upp röng mynd í treilernum 

og áhorfendur fari á myndina með ákveðna mynd í hausnum en sjái svo einhverja allt 

aðra mynd (Marich, 2009). 

 Sem dæmi um slíka mynd þá er hægt að 

nefna treilerinn fyrir  „World‘s Greatest Dad“ 

(sjá mynd 4.2) þar sem hinn kómíski Robin 

Williams fer með aðalhlutverk. Í treilernum er 

myndin teiknuð upp sem nokkuð létt grínmynd 

með algengum samskiptavandamálum milli 

sonar á unglingsaldrinum og lúðalegs, roskins, 

föður, sem leikinn er af Robin Williams. 

Raunveruleikinn er hins vegar sá að myndin er 

fremur tilfinningalega þung og „svört“, 

„kómedía/drama“ sem fjallar um föður sem 

langar gífurlega að verða frægur rithöfundur. Í myndinni þarf hann að takast á við að, 

Mynd 4.2 Plakat fyrir myndina World's 
Greatest Dad 

Mynd 4.1 Joe Morgenstern, 
kvikmyndagagnrýnandi  
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hálf vitgrunnur og andstyggilegur, sonur hans deyr við það að stunda svokallaða 

„köfnunarsjálfsfróun“. Faðirinn skammast sín svo mikið út af þessu að hann býr til gervi 

sjálfsmorðsbréf og lætur líta út fyrir að hann hafi hreinlega drepið sig. Fyrir vikið fá 

skrifin mikla athygli. Gífurlegur harmur föðursins liggur þó grunnt undir yfirborðinu. Þar 

sem Robin Williams er þekktur fyrir húmor sinn þá hafa aðilarnir á bakvið treilerinn 

einmitt reynt að nýta þann vinkil til að laða fólk að. Og út frá því er treilerinn klipptur á 

þennan ranga máta. Myndin græddi rétt tæpa 220 þúsund dollara, sem var langt undir 

kostnaði. Treilerinn stillir myndinni upp á allt annan máta en raunin er og það er einmitt 

umræðuefni næsta kafla, það er að segja misræmið milli þess sem áhorfandinn býst við 

og þess sem hann upplifir.  
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5 Misræmið milli treilersins og kvikmyndarinnar 

Treilerar ýkja. Það er ekkert launungamál. Þeir eru gerðir til að vekja athygli. Þeir verða 

að vekja áhuga og forvitni áhorfandans á myndefninu. Þeir þurfa því að kveikja á 

tilfinningum fólks, hvort sem það er gleðin, sorgin, spennan eða taugatitringurinn. 

Skilaboðin sem eru send til áhorfandans eru því oftast að einhverju leyti ýkt. Það er 

ekkert athugavert við að leggja ríka áherslu á áhugaverða hluti myndarinnar í treilernum 

til að gera myndina eftirsóknarverðari. Þetta samsvarar því sem markaðsfræðin kennir, 

það er að leggja áherslu á styrkleika vörunnar svo lengi sem skilaboðin eru nákvæm, 

réttmæt og endurspegli raunveruleikann. Ef það er ekki gert þá verður viðskiptavinurinn 

óánægður (Zeithaml, Parasuraman og Berry 2009). En það er stór munur á því að ýkja og 

að senda hreinlega út röng skilaboð. Hér verður litið á þau atriði þar sem treilerinn getur 

valdið misskilningi, það er að segja skapað misræmi milli treilersins og kvikmyndarinnar.  

5.1 Þjónustugap í treilernum 

Kvikmyndaverin verða að vera vel með á nótunum þegar kemur að þjónustu þeirra 

við viðskiptavini. Það verður að passa að gap myndist ekki á milli þjónustunnar sem 

viðskiptavinurinn væntir og þeirri sem hann upplifir (Zeithaml og Bitner, 2000). Þetta má 

yfirfæra yfir á kvikmyndaheiminn ef litið er á kvikmyndasýningu sem þjónustu. 

Áhorfandinn metur þjónustuna sem hann má vænta út frá orðsporinu sem hefur 

myndast í kringum kvikmyndina, sem og öllu auglýsingaefninu sem dunið hefur á honum 

(Zeithaml og Bitner, 2000). Þar er treilerinn fremstur í flokki. Hann er, eða á að vera, að 

mati höfundar, hin eiginlega samantekt á allri markaðssetningunni sem hefur komið 

fram í tengslum við myndina. Megnið af því sem aðstandendur myndarinnar hafa sagt 

um myndina og allar þær prentauglýsingar og umfjallanir, sem hafa verið settar í 

fjölmiðlana eiga að endurspeglast í treilernum. Þess vegna þurfa aðstandendur 

kvikmyndarinnar að vera vel með á nótunum hvernig markaðssetningin á kvikmyndinni 

er hugsuð. Að mati höfundar þarf að vera sterkt samband í öllu ferlinu milli aðstandenda 

kvikmyndarinnar (leikarar, leikstjórar og þvíumlíkir) og þeirra sem koma að 

markaðssetningunni. Annars getur það komið fyrir að misvísandi skilaboð séu send til 

áhorfenda. Ef rétt er haldið á spilunum á áhorfandinn að geta tekið upplýsta ákvörðun 
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um hvort hann ætli sér að sjá myndina eður ei. Ef áhorfandinn upplifir svo allt annað en 

það sem hann bjóst við þá hefur myndast gap á milli væntrar þjónustu og upplifaðrar 

þjónustu (Zeithaml og Bitner, 2000) og það hefur neikvæð áhrif á orðsporið og þar af 

leiðandi tekjuafkomu myndarinnar.  

Aðstandendur kvikmyndarinnar Drive, 

sem kom út árið 2011 (sjá mynd 5.1) hafa 

fundið fyrir máttum gapsins þar sem kona 

frá Michigan hefur kært þá, sem og 

kvikmyndahúsið þar sem hún sá myndina, 

fyrir villandi auglýsingar. Hún sagði að í 

treilernum kæmi fram mynd sem minnti 

hana á „Fast and the Furious“, sem er 

mynd með miklum hasar og 

bílaeltingaleikjum. En þegar hún sá myndina Drive, upplifði hún sama og enga 

bílaeltingaleiki, hvað þá akstur yfirhöfuð. Hún bætti svo við að myndin væri í þokkabót 

andgyðingsleg þar sem kynþáttaníð var beint að Gyðingum, að hennar mati. Til að hella 

olíu á eldinn ætlar hún að reyna höfða hópmálsókn gegn kvikmyndaiðnaðinum í 

Bandaríkjunum og biður alla þá sem upplifað hafa blekkjandi treilera að hafa samband 

við sig til að taka þátt í málsókninni (Child, 2010). Þó það þyki ólíklegt að hún vinni málið 

þá eru þetta áminningarverð skilaboð til þeirra sem koma að treilergerð í 

kvikmyndaheiminum.  

5.2 Orðsporið  

Bréfasamskipti eru sama og útdauð. Saumaklúbbar þar sem fólk hittist og gasprar um 

hvaðanæva milli himins og jarðar eru á undanhaldi. Dregið hefur úr almennum 

samskiptum milli fólks þar sem raunveruleg snerting getur átt sér stað. Orðið á götunni 

hefur breyst yfir í orðið á netinu. Við lifum á tækniöld þar sem samskipti milli fólks í 

gegnum tölvur eru jafn einföld og að drekka vatnsglas. Það er hægt að hefja daginn á 

videósamtali við vin sinn í Úganda á meðan maður tilkynnir mörg hundruð vinum sínum 

á Facebook í einu hvað maður sé nú að fá sér í morgunmat. Orsakavaldur að þessum 

breytingum er netið.  

Mynd 5.1 Plakat fyrir myndina Drive (2011) 

http://www.guardian.co.uk/film/2011/oct/10/woman-sues-drive-trailer
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Þegar fólk er að kaupa sér einhvers konar þjónustu eða vöru er farið á netið til að 

athuga hvað sagt sé um þessa þjónustu eða vöru. Kvikmyndir eru þar langt frá því að 

vera undanskildar. Ef einhverjir hafa séð virkilega slæma kvikmynd þá er það afskaplega 

fljótt að berast. Það þarf ekki nema að lýsa yfir skoðun sinni, á tiltekinni kvikmynd, á 

samfélagssíðum eins og Facebook eða Twitter og nokkur hundruð manns hafa strax 

tekið eftir því.  

5.2.1 Áhrif treilera og orðsporið 

Áhrif treilera ber að gæta í þessu samhengi. Ef treilerinn sýnir manni hvers konar mynd 

maður er að fara sjá en svo er raunin allt önnur þá situr fólk ekki lengi á skoðunum 

sínum. Ef treilerinn ýkir óhóflega miðað við það sem raunveruleikinn er þá aukast líkur á 

neikvæðu orðspori alveg töluvert. Myndir fá verri dóma fyrir vikið og gagnrýnendur hafa 

oft tekið treileráhorf með í umsögn um kvikmyndina (Kernan, 2004).  

Rannsóknir hafa oft sýnt fram á að orðspor sé mikill áhrifavaldur fólks á kaup á 

vörum og þjónustu. Ein rannsókn sýndi fram á að hátt í 50% netnotenda taka mið af 

orðsporinu sem er í gangi á netinu þegar kemur að kaupum á geisladiskum, bíómyndum 

eða dvd myndum (Godes og Mayzlin, 2004). Önnur rannsókn, framkvæmd 2007, sýndi 

hinsvegar fram á samhengið milli magnsins og áhrif á miðasöluna. Það er að segja að 

gagnrýni á netinu hafði ekki endilega mikil áhrif á miðasöluna fyrr en magn/fjöldi 

gagnrýna, hvort sem það var jákvæð eða neikvæð gagnrýni, væri orðin töluverð (Duan, 

Gu og Whinston, 2008). Vissulega mætti gera ráð fyrir því að það sé mismunandi hvar 

fólk leitar umsagnar um kvikmyndir og sumir gagnrýnendur hafa meiri áhrif á hina ýmsu 

hópa og því mismunandi hver áhrifin eru, en það er efni í aðra rannsókn. Það er þó 

augljóst að ósamræmið milli treilersins og kvikmyndarinnar í gegnum treilerinn getur 

haft mikil og slæm áhrif á miðasöluna. Því er nauðsynlegt að góð og rík samskipti séu 

milli kvikmyndagerðarmanna og markaðsdeildarinnar þegar kemur að gerð efnis til 

markaðssetningarinnar sem einmitt inniheldur hinn mikla treiler. 
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6 Hlé 

Kæri lesandi.  

Framundan eru niðurstöður úr rannsókninni og meðfylgjandi umfjallanir og 

greiningar. Það er því komið að hléi. 

Vinsamlegast stattu upp og teygðu úr þér. Fáðu þér næringu, jafnvel popp og kók, til 

að hressa þig við. Einnig er tilvalið að nýta tækifærið og sinna kalli náttúrunnar ef slík 

þörf er brýn. Svo lengi sem þér, lesandi góðum, líði sem best fyrir spennandi seinni hluta 

rannsóknarinnar og tilheyrandi endalok sem nálgast óðfluga. 

Kær kveðja, 

Höfundurinn. 
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7 Rannsóknaraðferð 

Framkvæmd var megindleg rannsókn til að leita svara við því hvert viðhorf fólks er til 

kvikmyndatreilersins. Þýðið voru allir Íslendingar en úrtakið var fengið með 

snjóboltaúrtaki. En fjöldi þáttakenda var 451. Notaðar voru fjórar bakgrunnsbreytur til 

að tengja við átta fullyrðingar sem fólk var beðið um að svara á fimm punkta Likert 

skala. Einnig var spurning sem snéri að áherslum í treilernum. Þessum kafla verður skipt 

niður í: Framkvæmd, hönnun spurningalista og þátttakendur. 

7.1 Framkvæmd 

Uppkast af spurningalista með nokkrum atriðum sem tengjast almennu viðhorfi fólks til 

treilersins var sent á leiðbeinanda og var hann svo uppfærður og endurbættur eftir 

athugasemdir frá leiðbeinanda. Eftir það var ákveðið að nýta www.google.docs form til 

að setja spurningalistann á netið. Sú þjónusta býr yfir þeim kostum að hún er ókeypis, 

sem sæmir fátækum námsmönnum.  

Spurningalistinn var forprófaður af sex aðilum áður en hann var svo opnaður fyrir 

almenningi. Þessir sex aðilar samanstóðu af fjórum karlmönnum og tveimur 

kvenmönnum. Þeir voru á aldursbilinu 22 til 68 ára. Aldurshópurinn í þessari forprófun 

var breiður til að athuga hvort skilningur á efninu væri til staðar hjá bæði yngri og eldri 

kynslóðinni. Einnig var verið að athuga hvort flæðið í spurningalistanum væri gott. 

Skilningurinn hjá þessum sex aðilum var fullnægjandi og ekkert athugavert sást við 

flæðið. Því þurfti ekki að breyta neinu nema tveimur stafsetningarvillum sem lagfærðar 

voru strax.  

Ákveðið var því að byrja á því að búa til „event“, eða viðburð, á samfélagssíðunni 

Facebook og öllum vinum höfundar var boðið að taka þátt í honum. Höfundur gerði 

þennan viðburð opinberan sem þýðir að þeir sem taka þátt geta boðið sínum vinum. 

Höfundur hvatti þá sem tóku þátt til að deila viðburðinum áfram til sinna vina. Þetta var 

því snjóboltaúrtak. 
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Einnig var tilkynning um þennan Facebook viðburð sett á samfélagssíðuna bland.is. 

Þar var settur texti inn þar sem fólk var beðið vinsamlegast um að taka þátt í þessum 

viðburði sem settur var upp á Facebook.  

Það var svo 4.apríl 2012 sem opnað var fyrir svörun og könnunin var opin fram til 

9.apríl 2012. Á þessum fimm dögum voru 451 einstaklingur sem svaraði könnuninni. 

Könnunin var nafnlaus og tekið var fram að svör yrðu ekki rakin til einstakra 

þátttakenda. Niðurstöðurnar voru síðan færðar yfir í forritið SPSS svo hægt væri að 

vinna úr gögnunum sem hafði verið aflað.  

7.2 Hönnun spurningalista 

Spurningalistinn var hannaður til að komast að því hvert viðhorf fólks er til 

kvikmyndatreilera. Það var litið á atriði sem á að skýra hvort treilerinn sé almennt mikið 

notaður af fólki eður ei. Horft var einnig til atriða sem tengjast eiginleikum treilersins 

sem og notagildi hans. Einnig voru fjórar bakgrunnsspurningar sem útskýrðar eru neðar. 

Áður en spurningarnar voru settar fram þá var fyrst kynning á höfundi, það er að 

segja í hvaða námi hann er og sagt var frá því um hvað rannsóknin snérist. Eftir það kom 

vinsamleg beiðni um að taka þátt, ásamt því hvað það gæti tekið þátttakanda langan 

tíma að svara spurningunum. Einnig var tekið fram að þátttakandi gæti unnið sér inn 

bíómiða með þátttökunni. Síðan var það tekið sérstaklega fram að könnunin væri 

nafnlaus og að svörin yrðu ekki rakin til einstakra þátttakenda. Loks var gert grein fyrir 

því hvað kvikmyndatreiler er svo ekki yrði um neinn misskilning að ræða af hálfu 

þátttakenda þegar spurningum yrði svo svarað.  

Fyrsta spurningin var eftirfarandi: 

„Hversu oft eða sjaldan horfir þú á kvikmyndatreiler til að ákveða hvort þú ætlir að 

horfa á viðkomandi kvikmynd?“ 

Svarmöguleikarnir voru á skala þar sem fólk var beðið um að velja einn valmöguleika 

en þeir voru: Næstum alltaf, oft, stundum, sjaldan og næstum aldrei. Þessi spurning er 

til að sjá hversu mikilvægur treilerinn er almennt. Það er að segja að hvort fólk notist 

almennt við treilerinn þegar kemur að vali á kvikmyndum. Þannig er hægt að líta á hvort 

hann sé jafn mikilvægur og raun ber vitni í fræðunum. 
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Í næstu spurningu voru settar fram átta fullyrðingar sem tengdust eiginleikum og 

notagildi treilersins. Allar fullyrðingarnar voru settar fram á fimm punkta Likert skala þar 

sem fólk var beðið um að að segja hversu ósammála eða sammála það var hverri 

fullyrðingu fyrir sig. Í svarmöguleikunum þýddi talan 1 mjög ósammála og 5 þýddi mjög 

sammála. Fyrsta fullyrðingin var „Kvikmyndatreilerar eru almennt of langir“. Þar var 

verið að horfa á einn af eiginleikum treilerana sem hefur verið umtalsefni í fræðunum 

en það var lengdin á treilerunum. Með spurningunni er verið að athuga hvort 

tímalengdin á treilernum sé fólki að skapi eður ei. Næsta fullyrðingin var 

„Kvikmyndatreilerar gefa almennt upp of mikið af söguþræði kvikmyndarinnar“. Með 

þeirri fullyrðingu er verið að horfa til einnar af áherslunum sem lagðar eru á í treilerum, 

en það er söguþráðurinn. Í dag þykir það algengt að gefið sé upp fremur mikið af 

söguþræði myndarinnar (Marich, 2009) og er því verið að skoða hvort fólk sé sammála 

eða ósammála þeirri þróun. Næsta fullyrðingin var „Kvikmyndatreilerar draga almennt 

upp ranga mynd af efni kvikmyndarinnar“. Þar er verið að horfa til misræmis sem 

myndast oft á milli treilersins og kvikmyndarinnar og er verið að athuga hvort fólk sé 

sammála því eður ei. Fjórða fullyrðingin var „Kvikmyndatreilerar eru almennt of 

stuttir“. Sú fullyrðing kemur upp sem mótvægi við fullyrðinguna um að þeir séu of langir 

til að sjá hvort fólk hallist fremur að því að þeir séu of stuttir eða ekki. Næsta fullyrðing 

var „Kvikmyndatreilerar draga almennt upp rétta mynd af efni kvikmyndarinnar“. Hún 

kemur einmitt upp líka sem mótvægi við misræmis fullyrðinguna um að treilerarnir dragi 

almennt upp ranga mynd af efni kvikmyndarinnar. Þriðja síðasta fullyrðingin var 

„Kvikmyndatreilerar vekja almennt upp áhuga og forvitni á kvikmyndinni“. Þetta er 

hluti af því sem telst vera notagildi treilersins og er þar verið að skoða hvort fólk sé 

sammála því eða ekki að hann standi sig í þessu hlutverki. Næst síðasta fullyrðingin var 

„Kvikmyndatreilerar hafa almennt mikið skemmtanagildi“. Þar er líka verið að skoða 

eitt af atriðunum sem teljast til notagildis treilera en þar er skoðað hvort fólk sé 

sammála því eður ei að treilerar skemmti fólki almennt mikið. Síðasta fullyrðingin var 

„Kvikmyndatreilerar eru almennt gagnlegir til að kynna sér um hvað kvikmynd 

fjallar“. En með þeirri fullyrðingu er verið að horfa til eins megin notagildi treilera, það 

er að komast að því um hvað myndin fjallar. Í því samhengi er litið til hvort fólk sé 

sammála eður ei.  
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Næsta spurning snýr að áherslunum sem koma fram í treilerum almennt. Þar kom 

stuttur texti til að útskýra fyrir þátttakendum hvaða áherslur koma oftast fram í 

treilerum. Tekið var fram að þær áherslur væru leikarar, söguþráðurinn, 

kvikmyndategundin, persónurnar í myndinni og leikstjórar. En spurningin var 

eftirfarandi: 

„Hverja af fyrrnefndum áherslum myndir þú vilja að væri lögð mest áhersla á í 

kvikmyndatreilerum?“ 

Þátttakendur voru svo beðnir um að velja eina af þessum áherslum. Þá áherslu sem 

þeir vildu að yrði lögð mest áhersla á. Þetta var gert til að athuga hvað fólk vildi sjá sem 

mestu áherslu á í treilernum og í leiðinni að athuga hvort niðurstaðan samræmist 

nútímaáherslu treilersins, sem er söguþráðurinn.  

Næst var komið að bakgrunnsspurningum en þær voru fjórar. Sú fyrsta var „Fylgist 

þú mikið með fréttum úr heimi kvikmyndanna?“. En með henni er verið að reyna greina 

á milli þeirra þátttakenda sem hafa almennt mikinn áhuga á kvikmyndaheiminum og 

þeim sem hafa það ekki. Valið var á milli já og nei. Þannig er hægt að athuga hvort það 

sé einhver munur á skoðunum fólks í þeim mismunandi flokkum. Næsta spurning var 

„Hversu margar kvikmyndir horfir þú að meðaltali á á mánuði?“. Með henni er verið 

skoða hvort það sé munur á þeim sem horfir á fáar kvikmyndir eða fleiri en 

kvikmyndafjöldanum var skipt upp í 0 til 3, 4 til 6, 7 til 9, 10 til 12 og 13 eða fleiri. Næst 

síðast var klassíska bakgrunnsspurningin sem snéri að kyninu svo hægt sé að skoða 

hvort munur sé á milli kynjanna í þessum málum. Síðasta spurningin var svo 

aldurshópurinn sem þátttakandinn tilheyrði og hún var lögð fram svo hægt sé að skoða 

hvort munur sé milli aldurshópa.  

Eftir það var þátttakendum svo boðið að skilja eftir netfangið sitt ef þeir vildu eygja 

möguleikann á því að vinna sér inn bíómiða í Sambíóin fyrir tvo. Þar undir var svo ítrekað 

að svörin yrðu ekki rakin til einstrakra þátttakenda. Listann í heild sinni má sjá í viðauka 

1. 

7.3 Þátttakendur 

Þýðið fyrir rannsóknina eru allir Íslendingar. Framkvæmt var snjóboltaúrtak með því að 

setja upp viðburð á Facebook og var vinum og kunningjum boðið á þennan viðburð. 

Þátttakendur voru hvattir til að dreifa viðburðinum áfram til vina sinna. Einnig var 
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viðburðurinn auglýstur á samfélagssíðunni bland.is. Það voru 451 einstaklingur sem tók 

þátt í könnuninni. Þegar horft er til bakgrunnsupplýsinga þá voru notaðar fjórar 

nafnbreytur. Eins og sést í töflu 1 er kynjahlutfall þátttakenda ansi ójafnt. Sömuleiðis var 

aldursskiptingin fremur ójöfn en flestir voru á aldrinum 19 til 25 ára eða 36,4%. Ítarlegar 

bakgrunnsupplýsingar má sjá hér fyrir neðan í töflu 1. 

 

Tafla 1 Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur 

                  

Svarhlutfall kynja 
 

Fylgist með fréttum úr kvikmyndaheiminum 

Karlar 
  

27,1% 
 

Já 

  
49,7% 

Konur 
  

72,9% 
 

Nei 

  
50,3% 

 
        

   
  

Áhorf á kvikmyndir að meðaltali á mánuði 

    
 

0 til 3 

  
31,5% 

    
 

4 til 6 

  
37,7% 

    
 

7 til 9 

  
16,2% 

    
 

10 til 12 

  
6,9% 

    
 

13 eða fleiri 

 
7,8% 

     
    

Aldur þátttakenda 

 
Hversu oft eða sjaldan fólk horfir á 

kvikmyndatreiler til að ákveða hvort það ætli að 
horfa á kvikmyndina 

18 ára eða 
yngri 

 
1,3% 

 19 til 25 ára 

 
36,4% 

 26 til 30 ára 

 
27,7% 

 

Næstum alltaf 

 
23,5% 

31 til 35 ára 

 
13,7% 

 

Oft 

  
28,2% 

36 til 40 ára 

 
10,2% 

 

Stundum 

  
23,5% 

41 til 45 ára 

 
6,0% 

 

Sjaldan 

  
12,2% 

46 ára og 
eldri   4,7%   

Næstum aldrei 
  12,6% 
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8 Niðurstöður 

Niðurstöðunum verður skipt niður í þrjá hluta. Fyrst verður horft til mikilvægi treilersins 

þar sem litið verður á spurninguna hversu oft eða sjaldan fólk horfir á treilerinn til að 

ákveða hvort þeir ætla að horfa á viðkomandi kvikmynd. Þar verður lýsandi tölfræði 

tekin til greina og einnig athugað hvort einhver munur leynist milli kynja eða milli 

aldurshópa. Næst koma helstu niðurstöður þar sem spjótum verður beint að 

fullyrðingunum átta og spurningunni sem snýr að áherslum í treilernum. Þar verða 

fullyrðingarnar átta teknar til skoðunar út frá meðaltalsgildi og staðalfráviki allra 

þátttakenda. Hlutfallslegur fjöldi verður tekinn fyrir í áhersluspurningunni. Síðast verða 

svo ítarlegar niðurstöður þar sem fullyrðingarnar verða skoðaðar út frá 

bakgrunnsbreytunum og athugað hvort einhver munur finnist á milli hópanna. 

8.1 Mikilvægi treilersins 

Til að reyna komast að því hversu mikilvægur treilerinn er almennt þá voru þátttakendur 

spurðir að því hversu oft eða sjaldan þeir horfðu á treilerinn til að ákveða hvort þeir 

ætluðu að horfa á viðkomandi kvikmynd. Ef tekið er saman, hlutfallslega, hversu mikið 

efstu þrír valmöguleikarnir urðu fyrir valinu þá voru það samtals 75,2% þátttakenda (sjá 

mynd 8.1). Það bendir til að fólk er ansi duglegt að nota sér treilerinn til að kynna sér 

efni kvikmyndar áður en það horfir á hana.  

 

Mynd 8.1 Treiler áhorf - oft eða sjaldan - hlutföll 
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Þegar horft var til þess hvort það væri einhver munur milli kynja í þessu sambandi þá 

var niðurstaðan sú að það er ekki munur milli kynja (t(449) = -1,380 : p > 0,05). Athugað 

var hvort einhver breytileiki væri milli treiler áhorfsins og aldurshópa. Þegar niðurstöður 

voru skoðaðar kom í ljós að það leyndist munur milli aldurshópa (F(6,444) = 3,121; p < 

0,05). Í ljós kom að munur var á milli aldurshópanna 19 til 25 ára annars vegar og 36 til 

40 ára hins vegar. Meðalgildið fyrir aldurshópinn 19 til 25 ára var 2,38, staðalfrávikið var 

1,284 og fjöldi svarenda var 164. En meðalgildið fyrir aldurshópinn 36 til 40 ára var 3,09, 

staðalfrávikið var 1,151 og fjöldi svarenda var 46. 

8.2 Helstu niðurstöður 

Í töflu 2 er færð fram meðaltalsgildi, staðalfrávik og fjöldi svarenda út frá þeim 

fullyrðingum sem settar voru fram í spurningalistanum um treilerinn. Fullyrðingarnar 

eru þar settar fram í sömu röð og þær birtust í spurningalistanum (sjá viðauka 1). Eftir 

fullyrðingarnar er horft til spurningarinnar sem snéri að því hvaða áherslu fólk vildi sjá í 

treilernum.  

Tafla 2 Meðaltal og staðalfrávik fyrir fullyrðingarnar 

Fjöldi svarenda

451

451

451

451

451

451

451

451

3,37 1,040Kvikmyndatreilerar hafa almennt mikið skemmtanagildi

Kvikmyndatreilerar eru almennt gagnlegir til að kynna sér um 

hvað myndin er 3,99 0,846

Kvikmyndatreilerar draga almennt upp rétta mynd af efni 

kvikmyndarinnar 3,38

Kvikmyndatreilerar vekja almennt upp áhuga og forvitni á 

kvikmyndinni 3,87 0,794

0,872

Kvikmyndatreilerar draga almennt upp ranga mynd af efni 

kvikmyndarinnar 2,51 0,948

1,066

Kvikmyndatreilerar eru almennt of stuttir 2,29 0,962

Kvikmyndatreilerar gefa almennt upp of mikið af söguþræði 

kvikmyndarinnar 3,28 1,126

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu Meðaltal Staðalfrávik

Kvikmyndatreilerar eru almennt of langir 2,66
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Vert er að benda á, út frá töflunni, að fólk virðist vera nær því að vera sammála að 

treilerar gefi almennt upp of mikið af söguþræði kvikmyndarinnar. En þar er meðaltalið 

3,28 og staðalfrávikið 1,126, sem er þó ekki afgerandi afstaða í þessu máli. Treilerar 

virðast gera sitt gagn í því að draga upp rétta mynd af efni kvikmyndarinnar þar sem fólk 

virðist vera nær því að vera sammála þeirri fullyrðingu. Meðaltalsgildið var þar 3,38 og 

staðalfrávikið 0,872. Fólk virðist vera fremur sammála því að treilerar séu almennt 

gagnlegir til að kynna sér efni kvikmyndarinnar en þar leynist hæsta meðaltalsgildið, 

sem er 3,99 og staðalfrávikið er þar 0,846. 

Þessa dagana er það algengast að þeir sem skapa treilera leggi hvað mestu áherslu á 

söguþráðinn. Í ljósi þess var nauðsynlegt að spyrja hvert álit fólks var á áherslum í 

treilernum. Fólk var spurt hver þeim fannst að helsta áherslan ætti að vera í treilernum. 

Niðurstöður eru fremur afgerandi og er fólk þar á sömu skoðun og þeir sem standa að 

treilergerðinni sjálfri. Niðurstaðan var sú að 61,0% þátttakenda vildu að mesta áherslan 

yrði á söguþráðinn. Næst, töluvert á eftir, kom svo kvikmyndategundin en hún var valin 

af 23,3% þátttakenda. Restina má sjá í súluriti á mynd 8.2.  

 

Mynd 8.2 Hlutfallsskipting á því hvaða áherslur fólk vill sjá í treilernum 
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8.3 Ítarlegar niðurstöður 

Í þessum hluta verða svör þátttakenda greind á ítarlegri máta. Horft verður til viðhorfs 

fólks til treilersins í gegnum fullyrðingarnar átta og verða þær tengdar við 

bakgrunnsbreyturnar til að sjá hvort mun megi finna á milli hópa.  

8.3.1 Kynin og viðhorf til treilersins 

Þegar horft er á fullyrðingarnar átta og athugað hvort það finnist munur á viðhorfi til 

þeirra milli kynja þá kemur í ljós að við einungis eina fullyrðingu finnst marktækur 

munur. Það er munur á milli kynja þegar kemur að fullyrðingunni um hvort 

kvikmyndatreilerar hafa almennt mikið skemmtanagildi (t(449) = 3,096; p < 0,05). En 

meðaltal hjá körlum er 3,61, staðalfrávikið er 0,983 og fjöldi svarenda er 122. Hjá konum 

er meðaltalsgildið 3,28, staðalfrávikið er 1,047 og fjöldi svarenda 329. 

Athugað var einnig hvort það væru einhver tengsl milli áherslunnar sem fólk vill sjá í 

treilerum og kyns en í ljós kom að það voru engin tengsl (2(4, N = 451) = 10,7, p = 

0,031). 

8.3.2 Fréttir úr kvikmyndaheiminum og viðhorf til treilera 

Þegar horft er á fullyrðingarnar átta og athugað hvort það finnist munur á viðhorfi milli 

þeirra sem fylgjast mikið með fréttum úr kvikmyndaheiminum og þeirra sem gera það 

ekki, þá er einungis við eina fullyrðingu sem finnst munur. 

Aftur finnst munur þegar horft er til fullyrðingarinnar „Kvikmyndatreilerar hafa 

almennt mikið skemmtanagildi“ (t(449 = 4,392; p < 0,05). Þeir sem fylgjast mikið með 

fréttunum úr þessum heimi virðast vera frekar sammála þessari fullyrðingu heldur en 

hinir. En þeir sem fylgjast mikið með fréttum úr kvikmyndaheiminum hafa 

meðaltalsgildið 3,58, staðalfrávikið 0,999 og fjöldi svarenda var 224. Þeir sem fylgjast 

ekki mikið með fréttum úr kvikmyndaheiminum hafa meðaltalsgildið 3,16, staðalfrávikið 

1,040 og fjöldi svarenda 227. 

Einnig var athugað hvort almenn tengsl finnist milli áherslunnar sem fólk vill sjá í 

treilerum og þeirra sem fylgjast með fréttum eður ei. Í ljós kom að engin tengsl fundust 

(2(4, N=451) = 5,646 ; p = 0,227). 
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8.3.3 Kvikmyndaáhorf og viðhorf til treilersins 

Þegar skoðað var hvort munur sé milli hópa eftir því hversu margar kvikmyndir þeir 

horfa á að meðaltali á mánuði, þá voru einungis tvær fullyrðingar þar sem munur fannst. 

Það var munur milli hópa þegar horft var til fullyrðingarinnar „Kvikmyndatreilerar 

vekja almennt upp áhuga og forvitni á myndinni“ (F(4,446)= 4,66; p < 0,05). Í ljós kom að 

munur var á milli þeirra sem horfðu á „13 og fleiri“ kvikmyndir og þeim sem bæði horfðu 

á „0 til 3“ og „7 til 9“ kvikmyndir. En ef horft er á meðaltal, staðalfrávik og fjölda 

svarenda þessara hópa þá sést að þeir sem horfa á „13 eða fleiri“ eru með meðaltalið 

4,26, staðalfrávikið 0,701 og fjölda svarenda eru 35. Þeir sem horfa á „0 til 3“ eru með 

meðaltalið 3,73, staðalfrávikið 0,875 og fjöldi svarenda er 142. Þeir sem horfa á „7 til 9“ 

eru með meðaltalið 3,75, staðalfrávikið 0,722 og fjöldi svarenda 73.  

Þegar horft var til fullyrðingarinnar hvort treilerar hafi almennt mikið skemmtanagildi 

þá kom í ljós munur milli hópanna (F(4,446) = 6,528; p < 0,05). Fundið var út að 

munurinn leyndist milli þeirra sem horfa á „0 til 3“ kvikmyndir og þriggja annarra hópa. 

Það voru þeir sem horfðu á „4 til 6“, „10 til 12“ og „13 eða fleiri“ kvikmyndir. Þegar 

meðaltöl, staðalfrávik og fjöldi svarenda voru skoðuð þá sést að þeir sem horfa á „0 til 

3“ kvikmyndir eru með lægsta meðaltalsgildið, það er 3,08. Þessi hópur hafði 

staðalfrávikið 1,062 og fjöldi svarenda var 142.  Þeir sem horfðu á „4 til 6“ kvikmyndir 

höfðu meðaltalið 3,44, staðalfrávikið 0,991 og fjöldi svarenda var 170. Þeir sem horfðu á 

„10 til 12“ kvikmyndir höfðu meðaltalið 3,77, staðalfrávikið 0,990 og fjöldi svarenda var 

31. Að lokum höfðu þeir sem horfðu á „13 eða fleiri“ kvikmyndir meðaltalið 3,89, 

staðalfrávikið 0,900 og fjöldi svarenda voru 35.  

8.3.4 Viðhorf til treilersins og aldurshópar 

Þegar litið var á hvort það væri munur á viðhorfi til treilersins milli aldurshópa þá kom í 

ljós að munur var á milli hópa í sex fullyrðingum. Niðurstöðurnar á þessum sex 

fullyrðingum, þar sem munur fannst, eru settar fram í töflu 3 hér fyrir neðan. Við hverja 

fullyrðingu er sett fram tölfræðiprófið og bent er á milli hvaða aldurshópa munurinn er. 

Hjá hverjum aldurshópi er síðan sett fram meðaltalsgildið, staðalfrávikið og fjöldi 

svarenda. 

 



 

53 

Tafla 3 Aldurshópar og fullyrðingarnar 

Munur milli Meðaltalsgildi Staðalfrávik Fjöldi svarenda

41 til 45 ára 2,59 0,949 27

og 19 til 25 ára 3,46 1,017 164

26 til 30 ára 3,37 1,188 125

Munur milli Meðaltalsgildi Staðalfrávik Fjöldi svarenda

36 til 40 ára 3,04 0,918 46

og 19 til 25 ára 2,38 0,916 164

26 til 30 ára 2,56 0,954 125

31 til 35 ára 2,24 0,783 62

Munur milli Meðaltalsgildi Staðalfrávik Fjöldi svarenda

36 til 40 ára 2,93 0,904 46

og 19 til 25 ára 3,52 0,817 164

26 til 30 ára 3,38 0,840 125

31 til 35 ára 3,53 0,804 62

Munur milli Meðaltalsgildi Staðalfrávik Fjöldi svarenda

19 til 25 ára 4,05 0,758 164

og 46 ára eða eldri 3,33 0,966 21

Munur milli Meðaltalsgildi Staðalfrávik Fjöldi svarenda

19 til 25 ára 3,60 0,897 164

og 36 til 40 ára 3,04 1,053 46

41 til 45 ára 2,93 1,107 27

46 ára eða eldri 2,86 1,276 21

Munur milli Meðaltalsgildi Staðalfrávik Fjöldi svarenda

19 til 25 ára 4,23 0,688 164

og 26 til 30 ára 3,85 0,871 125

36 til 40 ára 3,65 0,875 46

41 til 45 ára 3,70 0,912 27

46 ára eða eldri 3,67 0,966 21

Kvikmyndatreilerar gefa almennt upp of mikið af söguþræði kvikmyndarinnar 

(F (6,444) = 3,531; p  < 0,05)

Kvikmyndatreilerar draga almennt upp ranga mynd af efni kvikmyndarinnar       

(F (6,444) = 3,519; p  < 0,05)

Kvikmyndatreilerar draga almennt upp rétta mynd af efni kvikmyndarinnar        

(F (6,444) = 3,860; p  < 0,05)

Kvikmyndatreilerar vekja almennt upp áhuga og forvitni á kvikmyndinni               

(F (6,444) = 3,4666; p  < 0,05)

Kvikmyndatreilerar hafa almennt mikið skemmtanagildi (F (6,444) = 4,094; p  < 0,05)

Kvikmyndatreilerar eru almennt gagnlegir til að kynna sér um hvað myndin er 

(F (6,444) = 5,800; p  < 0,05)
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9 Umræður 

Lagt var af stað með þessa rannsókn til að svara einni tiltekinni rannsóknarspurningu. 

Hvert er viðhorf fólks til kvikmyndatreilera? 

Niðurstöður leiddu ýmislegt í ljós. Ekkert þó sem ætti að valda lesanda andlegu áfalli. 

Til að byrja með þá var reynt að undirstrika mikilvægi treilersins með því að spyrja 

þátttakendur hversu oft eða sjaldan þau horfa á treilerinn til að ákveða hvort þau 

ætluðu að horfa á viðkomandi kvikmynd. Þau svör sýndu fram á það að hann er mjög 

mikilvægur. Heil 75,2% þátttakenda völdu stundum, oft og næstum alltaf. Sú útkoma 

sýnir enn og aftur að treilerinn spilar stórt hlutverk fyrir markaðssetningu 

kvikmyndarinnar. 

Næst voru teknar fyrir fullyrðingarnar átta. Þessar fullyrðingar sem lagðar voru fyrir 

þátttakendur rannsóknarinnar snéru að eiginleikum og notagildi treilersins. Þetta var 

gert til að reyna endurspegla viðhorf fólks til treilera. Til viðbótar þessum fullyrðingum 

voru þátttakendur spurðir hvað þeir vildu sjá sem helstu áhersluna í treilernum. 

Greiningar úr svörum þátttakenda leiddu í ljós fremur hversdagsleg viðhorf til treilersins. 

Á heildina litið gerði enginn hópur uppsteyt né vildi bálreiður gera uppreisn gegn 

nútímaformi treilersins. 

Til að svara rannsóknarspurningunni þá virðist viðhorf fólks til kvikmyndatreilersins 

vera nokkuð milt og jákvætt. Það er þó helst minniháttar vankantur á treilernum að fólki 

finnist aðeins vera gefið upp of mikið af söguþræðinum eins og kom fram í niðurstöðum 

úr fullyrðingu tvö. Þetta er þó ekki sérlega afgerandi þar sem meðaltalið er 3,28 sem er 

nálægt miðju Likert skalans. Fólk virðist vera sammála þeim sem gera treilera um að 

hafa söguþráðinn í aðalhlutverki. Enda hefur það líka komið fram í markaðsrannsóknum 

hjá kvikmyndaverunum að því meira sem kemur fram af söguþræðinum í treilernum, 

þeim mun hærri einkunn fær hann (Marich, 2009). Annars virðist sem fólk sé fremur sátt 

við hvernig staðan er í dag. Ekki of langur, ekki of stuttur, fremur gagnlegur, vekur 

temmilegan áhuga og forvitni, hefur ágætis skemmtanagildi og dregur upp fremur rétta 

mynd af efni kvikmyndarinnar. 
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Reynt var að komast að því hvort einhver munur væri á milli hópa út frá 

bakgrunnsbreytunum. Notaðar voru tvær klassískar bakgrunnsbreytur sem voru kyn og 

aldurshópur. En síðan voru notaðar bakgrunnsbreytur sem beindust að kvikmyndaáhuga 

þátttakenda. Höfundur hélt fyrirfram að þar væri mögulega hægt að finna einhvern 

afgerandi greinarmun á þátttakendum. Allt kom fyrir ekki og þegar litið var á mun milli 

þeirra, sem fylgdust mikið með kvikmyndafréttum og þeirra sem gera það ekki, þá var 

ekki að sjá neinn mun nema þegar kom að skemmtanagildi treilersins. En þar höfðu þeir 

sem fylgdust með fréttum úr kvikmyndaheiminum meira gaman af treilernum.  

Þegar horft var til hópa sem skiptust út frá meðaltalsfjölda þeirra kvikmynda sem 

horft var á mánaðarlega þá voru einungis tvær fullyrðingar þar sem munur fannst. Þar 

voru, þeir sem horfðu á 13 eða fleiri kvikmyndir að meðaltali, frekar sammála því að 

treilerar vekji almennt upp áhuga og forvitni á kvikmyndinni heldur en þeir sem horfðu á 

0 til 3 og 7 til 9 kvikmyndir. Það í sjálfu sér vekur ekki furðu höfundar að treilerar kveikji 

frekar á þeim sem horfa hvað flest á kvikmyndir heldur en öðrum. Einnig var það 

skemmtanagildið sem sýndi aftur fram á mátt sinn í fullyrðingunum. En þeir sem horfðu 

á 0 til 3 kvikmyndir að meðaltali á mánuði voru síður sammála fullyrðingunni að treilerar 

hafi almennt mikið skemmtanagildi heldur en þeir sem horfðu á 4 til 6, 10 til 12 og 13 

eða fleiri kvikmyndir.  

Þegar fullyrðingarnar voru skoðaðar út frá kyni kom í ljós að það er enginn drastískur 

munur var milli kynja í viðhorfi til treilersins. Einungis fannst munur á því hvort þeim 

fannst trailerinn hafa almennt mikið skemmtanagildi. Þar voru karlar frekar sammála 

þeirri fullyrðingu. Þar sem það var ekki verið að skoða neina ákveðnar tegundir af 

kvikmyndum heldur bara treilera almennt þá kemur það ekki á óvart að það finnist ekki 

mikill munur milli kynja. Enda er kvikmyndaheimurinn bæði karllægur og kvenlegur, það 

er hægt að finna eitthvað fyrir alla. Hugsun þátttakenda hefði því geta miðast við þeirra 

eigin útgáfu af treilerum, það er að segja þeirra treilera sem þau fylgjast helst með.  

Það var svo á milli aldurshópa sem hægt var að finna oftast mun milli hópa af öllum 

bakgrunnsbreytunum. En fjöldi þeirra hópa var sjö og hefði það komið höfundi sérlega á 

óvart ef ekki hefði fundist neinn munur þar á milli. En raunin var sú að munur fannst 

milli hópa í sex fullyrðingum. 
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Fyrir það fyrsta var það fullyrðingin að treilerinn gefi upp of mikið af söguþræði 

kvikmyndarinnar. Þar fannst munur milli yngri og eldri ef svo má að orði komast. En þeir 

sem voru yngri voru frekar sammála þessari fullyrðingu heldur en eldri sem voru nær því 

að vera ósammála. Þessi munur endurspeglar samskipti höfundar við mikla 

kvikmyndaáhangendur sem telja að alltof mikið sé gefið upp af söguþræði kvikmynda í 

treilerum. En þeir ku vera hluti af yngri kynslóðinni sem samsvarar niðurstöðunum, það 

er að segja 19 til 25 ára og 26 til 30 ára.  

Aldurshópurinn 36 til 40 ára var frekar sammála því að kvikmyndatreilerar dragi 

almennt upp ranga mynd af efni kvikmyndarinnar heldur en þrír aðrir aldurshópar. Þeir 

þrír aldurshópar voru frá 19 ára og upp í 35 ára.  

Þessi afstaða endurspeglaðist svo þegar fullyrðingin "Kvikmyndatreilerar draga 

almennt upp rétta mynd af efni kvikmyndarinnar" var lögð fram. Þar var einmitt 

aldurshópurinn 36 til 40 ára meira ósammála heldur en sömu aldurshóparnir og í fyrri 

fullyrðingunni.  

Kvikmyndatreilerar vekja almennt upp meiri áhuga og forvitni á kvikmyndinni hjá 

aldurshópnum 19 til 25 ára heldur en hjá 46 ára eða eldri. Í kjölfarið var það sami hópur 

sem var frekar sammála fullyrðingunni að treilerar hafi almennt mikið skemmtanagildi 

heldur en þrír aðrir hópar. Þeir þrír hópar voru 36 til 40 ára, 41 til 45 ára og 46 ára eða 

eldri.  

Enn einu sinni var það aldurshópurinn 19 til 25 ára sem skar sig úr hópnum þar sem 

þeir höfðu hæsta meðaltalsgildið þegar kom að fullyrðingunni að kvikmyndatreilerar séu 

almennt gagnlegir til að kynna sér um hvað myndin er. En munurinn var á milli 19 til 25 

ára og allra annarra sem báru hærri aldur. 

Af þessum aldurshópamuni má draga þá ályktun að yngri kynslóðin virðist hafa meira 

gagn og gaman af treilernum heldur en eldri kynslóðin og endurspeglast það jafnvel í 

raunveruleikanum þar sem aldurshópurinn 19 til 30 ára horfir oftar á kvikmyndir og fer 

tíðar í kvikmyndahúsin (Marich, 2009).  

Þrátt fyrir að niðurstöðurnar sýni að viðhorf fólks til kvikmyndatreilera sé fremur 

jákvætt þá þýðir ekkert að allt sé í stakasta lagi. Hér er einungis verið að taka saman 

viðhorf til treilera í heild sinni. Hinsvegar gætu niðurstöður orðið á allt annan máta ef 

rannsókninni hefði, til dæmis, verið beint að treilerum hjá ákveðnum 
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kvikmyndategundum. Það kemur höfundi á óvart að hafa ekki séð eins, eða mjög 

áþekka, rannsókn framkvæmda. Vitað er til þess að þó nokkrar rannsóknir hafi verið 

framkvæmdar á því af hverju fólk fer í kvikmyndahúsin yfir höfuð eða horfir á 

kvikmyndir. En ekki hefur aðal markaðstæki fyrir kvikmyndir verið rannsakað á svo 

almennan máta. Svokallaðar útgöngurannsóknir eru framkvæmdar af einstaka 

kvikmyndaverum til að athuga hvort kvikmyndagestir hafi tekið eftir treilerum og öðru 

kynningarefni (Marich, 2009). En niðurstöður úr þeim rannsóknum eru ekki opinberar 

og óvíst er hvað er gert við þær í framhaldinu.  

Ekki er vitað hvort álíka rannsókn hafi verið framkvæmd af kvikmyndasamtökum 

Bandaríkjanna en höfundi finnst nokkuð augljóst að koma ætti í gang sams konar, eða 

svipaðri, rannsókn sem gerð yrði reglulega. Miðað við allan þann pening sem flæðir í 

þessum geira þá er nauðsynlegt að svona sjálfskoðanir séu framkvæmdar. Sjálfsskoðun 

er holl fyrir alla markaði, sem og einstaklinga. Það þarf að rannsaka hvort breytingar 

sem tíðkast innan geirans séu í samræmi við það sem viðskiptavinirnir vilja sjá, til að 

hægt sé að viðhalda þeim. 

9.1 Tillögur að frekari rannsóknum 

Höfundur lítur svo á að í framhaldi af þessari rannsókn væri til dæmis hægt að rannsaka 

viðhorf fólks til treilera gagnvart mismunandi tegundum af kvikmyndum. Það gæti vel 

hugsast að viðhorfið sé allt annað ef horft er á ákveðnar tegundir mynda. Til dæmis gæti 

höfundur ímyndað sér að rómantískar gamanmyndir fengju allt aðra meðferð hjá  

þátttakendum þegar kemur að fullyrðingunni sem snýr að því hvort of mikið af 

söguþræðinum komi fram í treilernum.  

Einnig væri hægt að rannsaka misræmið frekar sem getur myndast milli treilers og 

kvikmynda. Út frá því væri hægt að rannsaka hverjir verða fyrir helstum skaða þegar 

misræmið er mikið. Það er að segja hverjir af þeim sem tengjast kvikmyndinni verða fyrir 

skaðanum. 

9.2 Takmarkanir 

Takmarkanir á rannsókninni fólust helst í því hversu lítið var til af fræðilegum heimildum 

í tengslum við efnið. Ástæðan fyrir því gæti verið sú að ekki sé horft mikið til 

kvikmyndaheimsins frá markaðslegu sjónarhorni. Önnur ástæða gæti verið að 
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kvikmyndaverin horfi ekki nógu mikið á hlutina í heild sinni heldur einungis frá einu 

verkefni til annars. Það er að segja horfa bara á eina kvikmynd í einu og vinna sína vinnu 

út frá því. Aukið fræðilegt efni hefði fyrir það fyrsta gert fræðilega kaflann, fræðilegri og 

jafnvel veitt betri innsýn á viðhorfi fólks til treilera. Það hefði verið betra að fá fleiri 

þátttakendur af eldri kynslóðinni svo hægt hefði verið að fá skýrari mun á viðhorfi til 

treilersins, milli yngri og eldri kynslóðarinnar. En þátttakendur á aldrinum 19 til 30 ára 

samsvöruðu 64,1 % þátttakenda.  
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10 Lokaorð 

Ferðalagið hófst á umfjöllun á forsögu treilersins. Horft var til hvernig hann hefur mótast 

af ytra umhverfi og var forsögunni skipt í fjögur tímabil sem náðu alveg til nútímans. 

Höfundur telur að nauðsynlegt sé að skoða þessi tengsl því annars fæst enginn 

skilningur á því af hverju treilerinn er eins og hann er. Næst var skoðuð 

undirbúningshliðin á treilergerðinni. Höfundur benti á stefnumiðaða markaðsfærslu sem 

dæmi um góða aðferð til að undirbúa markaðsstarf fyrir treilerinn og skoðuð voru atriði 

sem gott er að hafa á bakvið eyrað þegar treilerinn er hannaður. Farið var yfir 

kynningarleiðir treilersins til að sýna hvaða leiðir hann fer eftir að sköpunarverkinu 

lýkur. Í tengslum við það var sviðsljósinu beint að Kevin Smith, sem hefur gert 

minniháttar uppreisn gegn kerfinu með nýstárlegum markaðsaðgerðum. Eftir það var 

skyggnst á bakvið tjöldin til að komast að því hver hin eiginlega vara sé í treilernum. 

Einnig var kostnaðurinn, sem fylgir treilernum, skoðaður ásamt því hvernig valið á 

honum fer fram. Það er að segja hvernig þeir treilerar eru valdir sem almenningur fær 

að sjá. Umfjöllun á misræminu sem getur myndast milli treilers og kvikmyndarinnar var 

tekið fyrir. Í því samhengi var horft á þjónustugap sem getur myndast og haft slæm áhrif 

á orðsporið.  

Eftir það var gert hlé, þá helst til að anda. 

Eftir hlé var gert grein fyrir rannsókninni sjálfri. Farið var yfir framkvæmdina, hönnun 

spurningalista og þátttakendur. Svo var komið að niðurstöðum rannsóknarinnar. Með 

þeim var svo reynt að svara rannsóknarspurningunni. En hún er „Hvert er viðhorf fólks til 

kvikmyndatreilera?“. Í ljós kom að fólk er fremur jákvætt í garð treilersins eins og hann 

er í dag. Það er engin afgerandi andstaða við neina hlið treilersins. Það var þó aðeins að 

fólki finnist að ögn of mikið sé gefið upp af söguþræðinum, en þó var það ekkert 

afgerandi. Fólk var líka spurt hvaða áherslu það vildi sjá í treilernum og það var einmitt 

söguþráðurinn sem það vildi langmest sjá. Í ítarlegri niðurstöðum var skoðað hvort 

munur finndist milli hópa út frá bakgrunnsbreytunum. Það var þá helst munur sem 

fannst á milli aldurshópanna en þar var þá oftast sem munur fannst milli þeirra sem 

yngri voru, það er 19 til 25 ára, og þeirra sem eldri voru.  
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Það verður áhugavert að sjá hvort farið verður í framhaldsrannsókn út frá þessari 

rannsókn og þá yrði reynt að skoða viðhorf fólks til treilera út frá kvikmyndategundum. 

En framtíðin verður að leiða það í ljós hvort framkvæmd verði slík rannsókn.  

Þau skilaboð til Hollywood er hægt að senda að þeir sem eru við treilera kenndir, séu 

almennt að standa sig nokkuð vel. En höfundur vill þó á það benda að passa sig þarf þó á 

því að fara ekki fram úr sér og hundsa álit viðskiptavina. Sjálfsskoðun er holl og 

nauðsynleg fyrir alla geira. En eins og allar kvikmyndir gera að lokum, þá er komið að því 

sama fyrir þessa rannsókn. Það er, að enda. 

 

Endir.  
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Viðauki 1 - Spurningakönnun 
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