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1. Inledning 

Vi lever i informationsåldern, sägs det. Att leva i informationsåldern, the Information Age, 

innebär att leva i ett konstant flöde av information. Tack vare datorer och Internet är detta 

informationsflöde möjligt: idag har de flesta i västvärlden tillgång till Internet och därmed 

också tillgång till en hel värld av information. Nyheter, skvaller, bloggar, åsikter, pornografi, 

film, musik och reklam, allt tillgängligt med bara några tangent-tryckningar. Det är lätt att gå 

vilse i utbudet. YouTube skapades i syfte att bli en arena och samlingsplats för alla intressanta 

klipp på Internet och för att skapa lite ordning i detta massiva utbud. Och på kort tid har 

YouTube gått från att vara en sida med roliga klipp till att bli något mycket mer. Musiker kan 

nå en publik utan att behöva skriva skivkontrakt. Videokonst har fått större spridning och 

publik tack vare YouTube. Det finns ett exempel på hur en man fick jobb på Apple efter att ha 

lagt upp en hemmagjord reklamfilm på YouTube. Det senaste är att MGM (filmbolaget Metro 

Goldwyn Mayer) ska lägga upp långfilmer på YouTube där företag kan köpa reklamplats i 

filmerna. Barack Obama bedrev en framgångsrik valkampanj på YouTube och nu när han är 

(tillträdande) president har han sagt att han kommer att hålla tal där. Genom detta visar han 

inte bara att han är modern och följer den tekniska utvecklingen utan också att YouTube är en 

maktfaktor. Så YouTube har, efter bara tre år, blivit ett kraftfullt verktyg genom vilket man 

kan marknadsföra sig själv. Det är därför självklart att företag börjat användaYouTube till just 

marknadsföring. På sistone har en ny marknadsföringstaktik, känd som dold viral 

marknadsföring blivit allt vanligare på YouTube. Det är denna nya marknadsföringstaktik 

som vår uppsats kommer att handla om. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Vi vill uppmärksamma en ny sorts marknadsföring som blivit möjlig tack vare YouTube och 

Internet. På YouTube har företagen en ny arena att marknadsföra sig på och vissa företag 

använder sig av YouTube för att lansera dolda marknadsföringskampanjer. De flesta videor på 

YouTube är hemmagjorda av ungdomar, filmade med handkamera eller mobilkamera och 

estetiken anpassas efter det amatörmässiga. Genom att efterlikna dessa videor försöker 

företagen dölja sitt verkliga syfte, vilket är att marknadsföra en produkt. Eftersom 

marknadsföring på YouTube är ett nytt fenomen tycker vi att det är viktigt att belysa detta så 

att Internetanvändare blir mer uppmärksamma på hur YouTube kan användas. Vi vill också 

uppmärksamma YouTube och viral marketing eftersom det är nya medier som på kort tid 

vuxit sig stora och förmodligen kommer att vara en helt naturlig, och viktig, del av vår vardag 

i framtiden.  

 

Det vi vill undersöka i uppsatsen är hur företagen strävar efter att skapa en trovärdig video, 

vilka filmiska grepp använder de sig av för att skapa en ”hemmagjord” känsla? Vi vill också 

se ifall vi kan hitta tecken på att klippet är regisserad. Vi kommer även att undersöka hur de 

som kommenterat reagerar på videorna; hur många är det som inser redan från början att 

videon är iscensatt, hur reagerar folk när de får reda på sanningen?  

Våra frågeställningar är följande: 

 

• Vilka metoder används i videon för att dölja att det är en reklamfilm? 

• Ser vi några tecken på att videon är regisserad, och i såna fall vilka? 

• Hur reagerar tittarna på videon?  

 

För att svara på vår första och andra frågeställning kommer vi att använda oss av semiotisk 

bildanalys. Det uppstår diskussioner kring videorna, både på YouTubes eget kommentarsfält 

och i andra forum, exempelvis bloggar och communities. Genom att undersöka 

kommentarerna på YouTube vill vi svara på frågan om hur publiken reagerar. 
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3. Diposition 

Vi har lagt upp uppsatsen enligt följande ordning: inledning, syfte & frågeställning, teoretiskt 

perspektiv, metod, urval, bakgrund, material samt analys och påföljande avslutande 

diskussion. I avdelningen Teoretiskt perspektiv går vi igenom visuell kultur, cyberkultur och 

reklam på Internet. I Metod går vi igenom fallstudier och semiotisk bildanalys och för en kort 

diskussion över hur urvalsprocessen gått till. Sedan följer avsnittet Bakgrund där YouTube 

och dess historia tas upp och vi förklarar vad viral videos och viral marketing är. Därefter 

kommer Material där vi gör beskrivningar av de klipp vi valt. Vi kommer att analysera tre 

klipp från YouTube producerade av företagen Sunsilk, Universal Pictures och Cardo Systems. 

Kommentarerna vi kommer att analysera finns i en bifogad bilaga. Efter materialdelen 

kommer Analys och slutligen en sammanfattande analys och avslutande diskussion.  

 

4. Litteratur 
 

Vi använder oss främst av Internet då det inte finns tillräckligt med tryckt material om 

Internet och marknadsföring på YouTube. Det finns en del litteratur som nämner detta, men 

inget som går djupare in på ämnet. Till det teoretiska perspektivet har vi använt oss av David 

Bell - An introduction to Cybercultures där Bell skriver om kulturer på Internet och hur man 

studerar dessa. Vi har också läst Marita Sturken och Lisa Cartwrights Practices of looking där 

vi hämtat fakta om visuell kultur. Till metodavsnittet har vi tagit hjälp av Simon Lindgrens 

Populärkultur – teori, metoder och analyser om semiotisk bildanalys, samt Sigmund Grönmo 

- Metoder i samhällsvetenskap och Conny Svenning – Metodboken som båda tar upp 

fallstudier.  
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5. Teoretiskt perspektiv 

5.1 Visuell kultur 

Marita Sturken och Lisa Cartwright skriver i Practices of looking om vad visuell kultur är. De 

menar att kultur är en uppsättning kulturella praktiker inom en viss tid exempelvis musik, 

konst, tryckt media m.m. Visuell kultur är den del av kulturen som framställs i visuell form – 

tryck, film, TV, foto o.s.v. Sturken/Cartwright skriver också att kultur är en meningsskapande 

process:  

 

we are defining cultures as the shared practices of a group, community, or 

society, through which meaning is made out of visual, aural and textual world 

of representation[…]Culture is the product and exchange of meanings, the 

giving and taking of meaning, between members of society or group.1 

 

De menar alltså att medierna inte är neutrala teknologier som sänder ut ofärgad information, 

tvärtom, allt som medierna sänder ut blir kodat och får mening, på grund av mottagaren. 

Artister, filmskapare och andra producenter skapar ofta bilder och reklam så att de ska läsas 

på ett visst sätt, men bilden läses ofta på andra sätt än vad producenten tänkt sig. Detta beror 

på att varje enskild individ kommer från olika bakgrunder vilket påverkar hur en bild (eller 

reklamannons) tolkas.2  

Utöka 

5.2 Cybercultures  

I och med att Internet vuxit fram och blivit till en naturlig del av mångas vardag har också 

sociala fenomen på Internet skapats. Cybercultures innebär kort och gott kulturer på Internet 

och kan defineras som en social företeelse på Internet med regler och normer som 

tillsammans med användarna blir som ett samhälle i cyberspace. De som besöker eller tar del 

av en cyberkultur måste anpassa sig till de regler som finns i just den cyberkulturen, annars 

blir man bannad (utslängd, avstängd). Att snabbt lära sig reglerna inom en viss cyberkultur är 

också nödvändigt för att kunna ta del av så mycket som möjligt av det som cyberkulturen 

erbjuder.  

                                                 
1 Marita Sturken, Lisa Cartwright, Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture (Oxford university 
press 2001) s. 3-4  
2 Ibid. s.45 
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Under det gånga årtiondet har Internetkulturer ökat lavinartat och sociala sidor som MySpace, 

Facebook och Second Life har blivit allt populärare och fått enorma användarkretsar. 

YouTube, dess videor och dess användare är också en cyberkultur, där medlemmar kan 

interagera med varandra genom att visa upp sina videor, kommentara på andras och få 

kommentarer tillbaks. Eftersom YouTubes främsta medium är ett visuellt sådant är YouTube 

inte bara en cyberkultur utan också en del av visuell kultur. 

 

David Bell skriver att man ofta säger att teknologi skapar social förändring (teknologisk 

determinism) och att man tänker i banor om att anpassa sig till teknologin snarare än att själv 

forma den. I själva verket råder en växelverkan mellan teknik och samhälle: “Computers have 

turned out the way they have because they are social and cultural as well as technological 

objects”.3 Bell menar alltså att datorer, och därmed även Internet, har utvecklats som de gjort 

eftersom den nya tekniken påverkat samhället samtidigt som samhället i sin tur påverkat 

datorerna och Internet. Om man tar YouTube som exempel: YouTube skapades eftersom dess 

grundare ansåg att det fanns ett behov av en sida där man snabbt och smidigt kunde dela med 

sig av sina filmklipp. Men YouTube har snabbt blivit mer än bara en hemsida med roliga 

klipp och har skapat nya möjligheter och nya trender som inte var möjliga innan YouTube. 

Det var ett behov som redan fanns ute i samhället som gav upphov till YouTube, men 

YouTube har i sin tur också påverkat samhället genom att bland annat skapat en helt ny arena 

för videoklipp och därigenom skapat ett helt nytt sätt att uttrycka sig på.  

 

David Bell skriver om Sherry Turkles(FÖRSTAHANDSKÄLLA) identitetsforskning på 

Internet och hur Internet gjort det möjligt för folk att leka med sina identiteter. När man tänker 

på relationer mellan människor i cyberkulturer ska man tänka på att ”there never are 

technology questions that can only ever be answered by technology answers”.4 Så när man 

gör undersökningar på Internet (som är ett teknologiskt och socialt fenomen) ska man alltså 

tänka både teknologiskt och sociologiskt: man ska ha i åtanke att sociala sammanhang på 

Internet skiljer sig från social interaktion IRL (In Real Life, i verkliga livet) samtidigt som det 

på många sätt är likadant. På Internet har man anonymitet och denna anonymitet gör att man 

kan bete sig annorlunda på Internet än vad man skulle göra i verkligheten, man kan leka med 

                                                 
3 David Bell, An introduction to Cybercultures  (Routledge 2001) s. 66 
4 Ibid. s. 89 
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identiteter och utge sig för att vara någon annan, uttrycka sig på sätt som man inte skulle göra 

i verkligehten.5 

När vi analyserar kommentarerna kommer vi därför att använda oss av Turkles 

identitetsteorier och när vi analyserar videorna kommer vi tänka i banor om visuell kultur. 

Utöka? Sherry Turkle som förstahandskälla 

 

6. Metod 

Vi ska bedriva fallstudier och kommer att analysera tre klipp på YouTube med visuell kultur 

som perspektiv. Vi kommer också att använda oss av semiotisk bildanalys eftersom det är ett 

bra sätt att tolka och analysera bilder då man kan tolka klippen i olika steg, först på ett rent 

bildmässigt sätt och därefter på en mer analytisk nivå. Det kan vara problematiskt att göra helt 

objektiva tolkningar då vi alltid på en viss nivå tolkar det vi ser, men vi strävar ändå efter att 

vara så objektiva som möjligt i den denotativa beskrivningen.  

 

6.1 Fallstudier 

I Metodboken skriver Conny Svenning att fallstudier väljs ut på teoretiska grunder och inte 

slumpmässiga. Fall väljs ut efter vissa kvaliteter hos undersökningsobjektet och det görs alltså 

ett selektivt urval av objekt som anses relevanta för undersökningen.6 

 

Det går att utgå ifrån att ett fall ur en viss kategori (exempelvis ett klipp på YouTube) har 

flera saker gemensamt med liknande fall (andra klipp på YouTube) och ju fler fall som 

studeras och ju fler likheter som återfinns mellan fallen, desto flera slutsatser kan dras om 

liknande fall.7 I den här uppsatsen ligger de tre klipp som analyseras till grund för slutsatser 

om alla liknande klipp. 

 

Det finns flera tillvägagångssätt då det/de fall som ska studera väljs ut. Vi har valt att utgå 

ifrån ”typfallet” då vi valde klippen: ”Typfallet är ett fall som har många likar. Om man 

bestämmer sig för att använda sig av detta typiska fall, gör man det vanligtvis för att man på 

                                                 
5 David Bell, s. 74-75 
6 Conny Svenning, Metodboken (Lorentz Förlag, Eslöv 2003) s. 95, s. 110, s. 137-138 
7 Sigmund Grönmo, Metoder i samhällsvetenskap (Liber, Malmö 2006) s. 96 
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det viset kan säga någonting om många andra fall”.8 Genom att analysera de tre klippen vi 

valt kan man därigenom säga något om alla liknande klipp på YouTube. Vi valde våra typfall 

genom att söka efter omtalade virala marknadsföringskampanjer, bland annat via Google.com. 

De tre klipp vi valde var de som var mest omskrivna och låg ganska nära i tiden.  

 

6.2 Semiotisk bildanalys 

Simon Lindgren pratar om två huvudbegrepp om hur man analyserar populärkulturell text, i 

detta fall videoklipp på YouTube. Det första är denotation och det andra är konnotation. 

Denotation är den objektiva beskrivningen av en text och dess innehåll. Man lägger inget 

värde i det man beskriver. En helt objektiv beskrivning är omöjligt att få, men det man ska 

sträva efter är något som man i praktiken kan enas om är en ren beskrivning av texten. 

Konnotation är nivån där man tolkar texten, den konnotativa innebörden står för textens 

djupare och mer symboliska innebörd. I konnotationen tillskrivs den denotativa beskrivningen 

en mening.9  Här spelar det även roll vilken kulturell och historisk kontext bilden ger tittaren, 

vad bilden säger till denne personligen och socialt.10 

  

De tre filmerna kommer att tolkas med hjälp av semiotisk bildanalys där vi först använder oss 

av en denotativ tolkning och sedan en konnotativ. Vi börjar med att undersöka hur filmerna 

framställs rent bildmässigt. Vad är det för personer med i filmen, vilken miljö befinner de sig 

i, hur ser kroppsspråket ut? Därefter går vi vidare med att utläsa budskapet: Vad säger 

filmerna oss? Blir vi påverkade av det vi ser? 

 

6.3 Urval 

Urvalet av videorna har skett genom fallstudieprincipen: vi har gjort research på Internet om 

olika marknadsföringskampanjer och har utifrån denna research valt de klipp som vi anser 

vara relevanta för vår uppsats. Urvalskriterierna är att videorna först utgett sig för att var 

”äkta” eller ”hemmagjorda” videor, men senare visat sig vara dold marknadsföring. Videorna 

ska ha visats på YouTube och haft ett stort antal tittare enligt YouTubes standard.  

 

                                                 
8 http://www.ts.mah.se/utbild/ck2340/Delkurs_3/Fallstudie.htm hämtat 081105, publicerad 020409  
9 Simon Lindgren, Populärkultur – teori, metoder och analyser (Liber AB 2005) s. 82-88 
10 Sturken & Cartwright, Practices of looking, “Practices of looking: images, power and politics” s.19 
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De kommentarer vi valt är de tio äldsta, de tio nyaste och tio mittersta. Vi gjorde detta för alla 

tre klipp. Vi har valt att endast använda oss av 30 kommentarer då det hade blivit för mycket 

att använda oss av alla eftersom alla tre videorna fått väldigt stor respons (runt 600 

kommentarer). Ett problem är att den första posten, d.v.s orginalversionen, inte gick att hitta 

till någon av videorna då användaren tagit bort klippet av okänd anledning. För att kunna få 

ett utförligt svar på vår andra frågeställning har vi därför tagit de poster som har störst antal 

kommentarer, och försökt hitta klipp med kommentarer så nära original-releasedatumet som 

möjligt. 

 

 

7. Bakgrund 

7.1 YouTube  

YouTube är en webbsida där alla har möjligheten att kunna titta på eller dela med sig av sina 

egna videor på nätet. Här kan vem som helst lägga upp egna videoklipp och sprida dem vidare 

genom bloggar, hemsidor och email. YouTube grundades februari 2005 av tre arbetskamrater 

på Internetföretaget PayPal: Chad Hurley, Steven Chen och Jawed Karim. I november samma 

år fick YouTube sin första finansiär från Sequoia Capital och var en månad senare öppen till 

allmänhetens förfogande. Ett år senare, i november 2006, blev YouTube uppköpt av Google 

Inc. Idag har de lyckats få partnerskap med ett antal stora företag såsom CBS, BBC och 

Warner Music Group.11  

 

På bara några år har YouTube gått från att ha varit en sajt som mest innehöll amatörvideor, till 

att bli världens största audiovisuella mediearkiv; nu kan man hitta allt från amatörvideor 

gjorda med webbkamera till politiska budskap från världens ledande politiker.12 Sommaren 

2006 var YouTube den snabbast växande webbsidan på nätet13 och enligt en undersökning i 

juli 2006 visades det 100 miljoner videor varje dag på YouTube och 65 000 nya videor lades 

upp varje dygn. Sidan besöktes av 20 miljoner besökare varje månad14, där 44% var kvinnor, 

                                                 
11 Företagshistorik, http://www.YouTube.com/t/about hämtat 081030 
12 Pelle Snickars, Världsarkivet där alla vill vara med, Svenska Dagbladet, sektion Kultur, s.11 hämtat 081105, 
publicerad 071003 
13 http://mashable.com/2006/07/22/YouTube-is-worlds-fastest-growing-website/ hämtat 081030, publicerad 
060722  
14 YouTube serves up 100 million videos a day online, USA today, http://www.usatoday.com/tech/news/2006-07-
16-YouTube-views_x.htm hämtat 081030, publicerad 060713 
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56% män och 12-17 åringarna utgjorde den största andelen besökare.15 I januari månad 2008 

hade YouTube närmare 79 miljoner besökare som tittade på över tre biljoner upplagda videor 

på webbsidan.16 Enligt beräkningar ses 95 procent av allt material som läggs upp på sidan.17  

 

I början av 2006 valde YouTube att stärka policyn om upphovsrättskyddat material och satte 

då in en tiominutersgräns för alla klipp som lades upp på sidan.18 Men YouTubes ledning gör 

ingenting om reglerna bryts utan det är upp till upphovsmännen själva att ta tag i problemet 

om deras material används utan tillstånd. I november 2008 tecknade YouTube ett avtal med 

MGM som ger dem rätten att visa gratis långfilm på webbsidan.19 (MGM visar dock reklam i 

sina filmer och tjänar på så sätt pengar på denna gratis-tjänst) YouTube har också som policy 

att ta bort stötande material såsom våld (både mot människor och djur), explicit pornografiska 

videor, klipp som visar användning av illegala droger eller hets mot folkgrupp. Vissa videor 

anses ”grövre” och för att få titta på dessa måste man intyga att man är arton år eller äldre.20 

 

Sedan den 23 oktober 2008 finns nu även en svensk version av YouTube att använda sig av. 

Sidan har fått en egen svensk webbadress och svenska menyer, och tanken med denna är att få 

en större svensk aktivitet på sidan. Den största förändringen på sidan har dock skett genom att 

Google nu tillåter svenska medieföretag och producenter att samarbeta med dem och erbjuder 

alla intresserade företag möjligheten att lägga upp egna kanaler på sajten. Dessa finns länkade 

på startsidan tillsammans med utvalda videoklipp som ska passa den svenska 

besökarkretsen.21 

 

7.2 Marknadsföring på Internet  

Internet har det senaste årtiondet varit en viktig faktor för hur företag kommunicerar med sina 

målgrupper. Internet som medieform har öppnat upp för interaktivitet och hjälpt företagen att 

få djupare insikter om sina konsumenter. I en magisteruppsats från 1999 forskar Niclas 

Eriksson om reklam på Internet, ett fenomen som var relativit nytt då, för tio år sedan. 

                                                 
15 http://www.nielsen-online.com/pr/pr_060721_2.pdf hämtat 081030 
16 YouTube looks for the money clip, Techland,  http://techland.blogs.fortune.cnn.com/2008/03/25/YouTube-
looks-for-the-money-clip/ hämtat 081030, publicerad 080325 
17 Pelle Snickars, Världsarkivet där alla vill vara med 
18  History of YouTube, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_YouTube hämtat 081030 
19 YouTube visar gratis långfilm, Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2374&a=850408 
hämtat 081111, publicerad 081111 
20 www.youtube.com 
21 Svenska YouTube är här, Svenska dagbladet, http://www.svd.se/naringsliv/it/artikel_1932483.svd hämtat 
081111, publicerad 081023 
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Eriksson skriver att ”reklam på Internet är ett av de senaste områdena inom marknadsföring” 

22 och ”det finns idag ännu ingen forskning som med säkerhet kan visa om reklam på Internet 

är effektiv, om det har framtidsutsikter inom marknadsföring eller om det är en övergående 

del av IT-expansionen…”23  

 

Den vanligaste formen av Internetreklam, då som nu, är banners (en ruta med bild och text 

som ofta återfinns i överkanten på en webbsida. Om användaren klickar på bannern aktiveras 

en länk som tar användaren till annonsens webbplats)24 och det är dessa som Eriksson 

undersöker i sin uppsats. Erikssons slutsatser är att reklam på Internet visar sig ha en viss 

effektivitet, men att Internet-användare oftast struntar i banners eftersom reklamen inte är 

riktad: ”Man klickar bara bort det som inte är intressant”. Eriksson skriver också att det i 

framtiden kommer att krävas mer direktreklam, reklam som är skräddarsydd för den enskilda 

individen och intelligent reklam som är både underhållande och tankeväckande eftersom det 

massiva utbudet av reklam kommer att ställa högre krav på reklamen. För att nå fram till 

konsumenterna måste reklamen alltså bli mer relevant och individanpassad.  

 

Många anser, än idag, att den enorma annonsvolymen bara blir mer irriterande och 

påträngande, vilket i sin tur gör att konsumenten försöker blockera reklamen på olika sätt. I 

radio och TV kan konsumenten inte kontrollera reklamen på samma sätt som de kan göra med 

tidningsreklam, där de själva väljer vad de vill läsa. Internet anses vara ett mellanting mellan 

TV och tidningar där reklam ibland anses störande och ibland inte. Då vana Internetanvändare 

i större utsträckning skärmar av reklam måste företagen bli mer kreativa i sitt 

reklamskapande. Fredrik Ekström, analytiker på United Minds, menar på att konsumenterna 

vill bli mer involverade i reklam för att kunna visa lojalitet till varumärket. Googles 

Sverigechef Tetri Kokko säger att dålig reklam blir bortblockerad, men om reklamen däremot 

är relevant i ämnet och i tid vill folk se den.25 Det intressanta med Internet är hur snabbt 

utvecklingen går: den sortens reklam som 1999 ansågs tillhöra framtiden är år 2008 redan ett 

etablerat medium.     

 

                                                 
22 Niclas Eriksson - Reklam på Internet (Magisteruppsats, Linköpings Universitet 1999) onumrerad sida - 
Sammanfattning 
23Ibid. onumrerad sida - Sammanfattning 
24Ibid.  s.10 
25 Hanna Dunér, ”Nya annonsvanor”, Svenska Dagbladet s.8 hämtat 081205, publicerad 070901 
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Sedan några år tillbaka kan företag lägga upp videoklipp på sidor som YouTube, och genom 

detta skapa en nyfikenhet och diskussioner kring en kampanj, både med hjälp synlig och 

osynlig marknadsföringoch YouTube har i snabb takt utvecklats till ett målgruppsanpassat 

format för reklam. 26 På YouTube får besökarna själva välja om ett klipp är värt att titta på, 

och om han/hon anser att klippet är intressant kan han/hon skicka den vidare inom sitt 

kontaktnät. Eriksson skriver i sin avhandling att många är negativt inställda till reklam och 

inte frivilligt skickar vidare reklam till sina vänner27 och därför har företag nu börjat med dold 

marknadsföring; om man inte vet att klippet är reklam är det större sannolikhet att man 

skickar det vidare till sina bekanta.  

 

7.3 Viral videos 

En viral video är ett videoklipp vars popularitet under en kort period ökar väldigt snabbt. 

Detta sker genom att bloggar, e-mail och andra webbsidor länkar till klippet. Dessa klipp visar 

oftast humoristiska eller spektaktulära händelser som råkat hamna på film. Men klippen kan 

variera alltifrån musiker eller sångare som vill upp visa sin musik, roliga klipp ur populära 

TV-program eller hemvideor skapade av ungdomar.  

 

Genom YouTube har viral videos blivit allt vanligare och konkurrensen om tittarnas 

uppmärksamhet har ökat och idag anses en video inte vara viral förrän klippet fått minst 

100 000 visningar. På sistone har företag blivit uppmärksamma på möjligheten att 

marknadsföra sig på YouTube genom att använda sig av viral videos. 

 

7.4 Viral marketing  

Viral marketing är en marknadsföringstaktik (både på och utanför Internet) som går ut på att 

folk sprider information om produkten till så många som möjligt, likt ett virus. Den tidigaste 

formen av framgångsrik viral marketing på Internet sägs ha skett genom Hotmail28, där man 

via mail snabbt kan vidarebefordra reklam till sina kontakter (frivilligt eller ofrivilligt) som i 

sin tur skickar vidare till sina kontakter o.s.v. Dold viral marketing betyder precis vad det låter 

som: en viral marknadsföringskampanj som inte öppet visar att det är reklam.  

                                                 
26 Hanna Dunér, ”I klorna på reklamen”, Svenska Dagbladet s.10 hämtat 081205, publicerat 070911  
27 Niclas Eriksson - Reklam på Internet 
28 http://www.marketingterms.com/dictionary/viral_marketing/ hämtat 081108 
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Struken/Cartwright ger exempel på en tidig form av viral marknadsföring på Internet. Inför 

premiären av filmen Blair Witch Project i slutet på 90-talet var webbsidor ett vanligt sätt att 

marknadsföra film på. Men hemsidan för Blair Witch Project var annorlunda på så sätt att den 

inte öppet avslöjade sig som marknadsföring för en film. Istället framställdes filmen som en 

dokumentär på hemsidan.29 Andra exempel på kända virala marknadsföringskampanjer är de 

för filmerna Cloverfield och Strandvaskaren och bilmärket Buick. Cloverfield som handlar om 

ett gigantiskt monster som härjar i New York och ödelägger staden marknadsfördes genom 

klipp på YouTube där man i korta filmsnuttar fick se hur New York förstörs av något 

osynligt. Strandvaskaren, en svensk skräckfilm, marknadsfördes genom meddelanden om 

myten kring Strandvaskaren som skickades till och mellan användare på olika communities. 

Buick använde sig av Tiger Woods i ett viralt reklamklipp på YouTube för att marknadsföra 

sin senaste bilmodell. Men olikt Blair Witch var ingen av dessa kampanjer dolda, utan det 

framgick mer eller mindre tydligt att det rörde sig om reklam.  

 

Det finns alltså två sorters viral marketing: dold och icke dold. Då fenomen på Internet 

utvecklas i väldigt snabb takt kan man säga att den icke dolda virala marknadsföringen är ett 

förhållandevis gammalt fenomen (exemplet med Hotmail) då det funnits i åtminstone ett tio-

tal år. YouTube skapades för bara tre år sedan och därför är dold viral marketing fortfarande 

ett nytt fenomen, men fenomenet blir allt vanligare och det finns redan företag som 

specialiserar sig på att lansera marknadsföringskampanjer på YouTube.30  

 

7.5 Hur man gör en video viral 

Dan Ackerman Greenberg arbetar med att skapa virala marknadsföringskampanjer åt olika 

företag. I en artikel på Techcrunch.com31 berättar han om de knep hans byrå (The Comotion 

Group32) använder sig av för att en video ska bli "viral" – att få minst 100 000 träffar. 

Den första ”hemligheten”, skriver Greenberg är att ”Not all viral videos are what they seem”.  

Han får förfrågningar från företag att marknadsföra videor som skapats med syftet att framstå 

som en fantastisk händelse som råkat fångas på film, men är alltså i själva verket producerat 

                                                 
29 Sturken & Cartwright, s.184 
30 http://ryanshamus.com/2008/03/26/this-is-one-virus-you-need-to-catch/ hämtat 081108, publicerad 080326 
31 http://www.techcrunch.com/2007/11/22/the-secret-strategies-behind-many-viral-videos/ hämtat 081108, 
publicerad 071122 
32 http://www.thecomotiongroup.com/  hämtat 081108 
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av företagens PR-avdelningar. Greenbergs jobb, vilket han själv uppger att han får bra betalt 

för, är att se till att videon får så många tittare som möjligt på YouTube. Greenberg skriver att 

det dagligen läggs upp tiotusentals videor på YouTube och att hans uppgift således är att få 

uppdragsgivarens video att sticka ut från mängden. 33 

Majoriteten av videorna som besökarna på YouTube tittar på är de klipp som ligger på ”Most 

Viewed”-sidan där de 20 mest populära videorna för dagen ligger uppe. För att hamna på 

”Most Viewed” måste videon ha minst 50 000 träffar och för att få de första 50 000 träffarna 

använder sig Greenberg av bloggar, forum, Facebook, MySpace, Email-listor och vänner. 

Taktiken går helt enkelt ut på att få upp länken till videon på så många sidor som möjligt. När 

detta är gjort och videon fått de 50 000 träffar som krävs för att hamna på ”Most Viewed” 

gäller det att få besökarna att klicka på just deras video av de 20 som finns på sidan. För att 

göra detta försöker de skapa slagfärdiga titlar till videon och uppseendeväckande thumbnails 

(ikoner). Både titeln och ikonen byts regelbundet ut, för att hålla videon ”färsk”. 

 

När videon väl hamnat på Most Viewed gäller det att locka fler besökare genom att skapa ett 

flertal användare på YouTube och starta en konversation (med sig själv) på kommentarsfältet.  

Oftast har kommentatorerna helt olika åsikter där den ena kanske påstår att klippet är fejk och 

två andra motsätter sig detta och påpekar saker i videon som bevisar att videon är äkta. 

Genom att skapa en diskussion kring videon ska besökarna bli intresserade och själva 

kommentera videon. ”Efter detta steg räcker det oftast med att luta sig tillbaks och låta 

besökarna ta hand om marknadsföringen”.34 

 

 

 

                                                 
33 http://www.techcrunch.com/2007/11/22/the-secret-strategies-behind-many-viral-videos/  
34 http://www.techcrunch.com/2007/11/22/the-secret-strategies-behind-many-viral-videos/  
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8. Material 

Filmklippen och deras bakgrund presenteras nedan. Kommentarerna går att finna i bifogad 

bilaga. 

 

Unilever - Sunsilk hårvårdsprodukter
35
 

Tre tjejer sitter i ett rum (liknande ett hotellrum) och pratar och skämtar. De är brudtärnor och 

väntar på bruden som vi får veta är lite försenad. Bruden stormar snart in i rummet och faller 

ihop och börjar gråta. Hon är helt uppriven över sitt hår som hon tycker blivit förstört. Hennes 

brudtärnor försöker trösta henne, men när hon får se sitt hår i spegeln börjar hon återigen få 

panik. Trots att vännerna försöker lugna ner henne rusar bruden in på toaletten och börjar 

klippa av sig sitt hår. Snart inser hon vad hon gjort, börjar gråta och skrika hysteriskt och 

skäller ut sin vän för att ha låtit henne klippa av sig håret. I slutet på filmen hoppar bruden 

ilsket mot kameran. 

 

Klippet publicerades första gången i början på 2007 på YouTube och några veckor senare, 

efter att ha fått 2,8 miljoner träffar, avslöjades det att videon var en del av Sunsilks 

marknadsföringskampanj.36 Filmklippet, i dess originalform, heter Bride has a massive wig 

out och anledningen till att Sunsilk valt att marknadsföra sig på det här sättet var, enligt en 

presstalesman för Sunsilk, att få ut uttrycket ”wig out” (flippa ur) i cirkulation, eftersom detta 

uttryck skulle vara del i Sunsilks riktiga marknadsföringskampanj. Skådespelerskorna som 

figurerar i klippet ställde upp i olika talk shows och nyhetsprogram efter att sanningen 

kommit fram för att ytterligare marknadsföra Sunsilk.  

 

 

Cardo systems - Bluetooth headsets
37
 

Det här klippet består av fyra delar, som ursprungligen släpptes separat på YouTube. Vi har 

valt detta sammansatta klipp eftersom kampanjen utgjordes av de fyra klippen. 

Kommentarerna kommer vi dock att ta från ett individuellt klipp38 då det inte fanns tillräckligt 

med kommentarer på det sammansatta klipp som vi använder.  

 

                                                 
35 http://www.YouTube.com/watch?v=_nFDnC8SSWQ hämtat 081103, publicerad 070202 
36 http://www.thedailytube.com/video/743/bride-has-a-massive-hair-wig-out hämtat 081120 
37 http://www.YouTube.com/watch?v=7pXg0TifZpQ hämtat 081103, publicerad 080802 
38 http://www.YouTube.com/watch%3Fv%3DOj6SZgbBuSQ hämtat 081103, publicerad 0800802 
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I de fyra klippen ser vi hur olika grupper av ungdomar sitter runt bord. Ungdomarna i klippen 

pratar olika språk som får oss att tro att de är från Japan, Frankrike respektive USA. Det ligger 

popcornkärnor på borden och ungdomarna placerar sina mobiltelefoner runt popcornkärnorna. 

De ringer med andra telefoner till mobilerna. När telefonerna runt kärnorna börjar ringa börjar 

popcornen poppas. Ungdomarna brister ut i förtjusta skratt över att experimentet fungerar.  

 

Popcornklippen släpptes i början på juni 2008. Kort därefter avslöjade Cardo Systems att det 

var de som var ansvariga för klippen och att klippen var del i en marknadsföringskampanj.39 

Cardo Systems tillverkar och säljer bluetooth headsets (trådlösa headsets) till mobiltelefoner, 

och anledningen till klippet var att visa hur farlig strålningen från mobiltelefoner är och på så 

sätt motivera folk att köpa (Cardo Systems) headsets istället. Cardo Systems startades 2003 

och är idag ett internationellt företag med huvudkontoret i Pittsburgh, USA.40 

 

Allt sedan Cardo Systems lade ut popcornklippet på YouTube har många försökt efterlikna 

försöket. Ingen lyckades dock. Cardo ville först inte berätta hur de gjorde videon, men till slut 

ställde VD:n upp i CNN och avslöjade att hemligheten rörde sig om videoredigering. De 

plockade bort popcornkornet i den digitala videoredigeringen, och släppte sedan ner ett färdig 

poppat popcorn från luften ner på bordet. På så sätt ser det ut som om kornet verkligen 

poppas.41 Innan Cardo Systems avslöjat att klippet var fejk började det dyka upp 

popcornklipp, där privatpersoner upprepade Cardo Systems ”experiment” och påstod att det 

verkligen fungerade, och detta ökade spridningen av Cardo Systems 

marknadsföringskampanj.  

 

Men har en mobiltelefon så pass stark strålning att det skulle gå att poppa ett popcorn? Jimmy 

Trulsson vid strålsäkerhetsmyndigheten svara på frågan: ”Nej, det kan man inte göra. 

Mobiltelefonen sänder med så pass låg styrka och effekt så det är inte tillräckligt att värma 

upp ett popcorn. […] En mikrovågsugn sänder med ungefär mellan 800 och 1000 watt och en 

mobiltelefon sänder med som högst 0,25 watt.”42 

 

 

                                                 
39http://www.mediapost.com/publications/index.cfm?fuseaction=Articles.showArticleHomePage&art_aid=8498
8 hämtat 081120, publicerad 080619 
40 http://www.cardowireless.com/about hämtat 081219 
41 Popcorntricket avslöjat, http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article2879194.ab hämtat 081218 
42 Bluffen som lurat miljontals, http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article2805395.ab hämtat 
081218 
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Universal Pictures/Timor Bekmambetov – filmen Wanted
43 

Klippet föreställer en övervakningsfilm från ett kontor där ett antal människor sitter i sina bås 

och jobbar. Plötsligt blir en arbetare som tokig, slår en kollega i huvudet, börjar slänga saker 

omkring sig och fortsätter med att hoppa på skrivbord och hamra på datorerna för att slutligen 

bli brutalt nerbrottad av en kollega. Under tiden han flippar ut står kollegorna bara och tittar 

på, ingen försöker ingripa, ingen ringer efter vakter, ingen försöker tala med honom. Det är 

bara mannen som brottar ner honom som gör något. 

 

Den här filmen släpptes i slutet på maj 2008 och avslöjades kort därefter av upphovsmakaren 

Timur Bekmambetov att vara ett sätt att uppmärksamma filmen Wanted som han regisserat.44 

Wanted handlar om en kontorsarbetare som får efter sin fars död reda på att fadern varit en 

lönnmördare. Sonen blir indragen i faderns organisation och det är nu meningen att han ska 

följa faderns fotspår. Då sonen tycker att hans liv går på rutin; hans chef mobbar honom på 

jobbet, och hans flickvän är otrogen med hans bästa vän, går han med på att tränas, ändra sin 

klumpiga och ängsliga personlighet, och till sist mötas med sin fars mödare. Filmen hade 

premiär i London den 12 juni 2008. I Sverige hade den premiär 12:e september samma år.45 

 

På flera olika hemsidor uppges att regissören Timur Bekmambetov gjort det här klippet själv 

och att det inte är produktionsbolaget Universal Pictures som står bakom. Men eftersom dessa 

källor citerat och översatt från Bekmambetovs egen hemsida som är skriven på ryska så kan vi 

inte med säkerhet säga att det är så det verkligen förhåller sig. 

 

 

                                                 
43 http://www.YouTube.com/watch?v=ZhHJsG3CVBY hämtat 081103, publicerad 080604  
44 http://www.cinematical.com/2008/06/10/timur-bekmambetov-punks-the-world-with-viral-videso/ hämtat 
081120, publicerad 080610 
45 http://www.imdb.com/title/tt0493464/ hämtad 081219  
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9. Analys 

Analysen är uppdelad i två delar: Videoklipp och Kommentarer. I ”Videoklipp” kommer vi 

göra först en denotativ analys där vi beskriver klippen och sedan en konnotativ analys genom 

vilken vi svarar på våra två första frågeställningar. I ”Kommentarer” sammanställer och 

analyserar vi kommentarerna för att svara på får tredje frågeställning. Kommentarerna finns i 

den bifogade bilagan. 

 

9.1 Videoklipp 

Sunsilk – Wig out 

Denotation 

En kvinna i klänning och uppsatt hår står och speglar sig. Hennes kompisar säger att hon ska 

sluta oroa sig, att hon ser fantastisk ut. Det framgår att hon heter Esther. Någon fnittrar 

utanför bild. Kameran zoomar in och sedan ut igen och en annan kvinna kommer in i bild. 

Kameran är ostadig och bildkvaliteten grynig. Det man ser i bild är en ytterdörr i bakgrunden, 

en stor spegel till höger där Esther står, ett sminkbord med spegel och stol till vänster och en 

säng till vänster i förgrunden. På sminkbordet står en grön flaska, en lampa och en vas med 

blommor. Till vänster om sminkbordet skymtar ett annat rum som liknar ett badrum. Rummet 

ser ut som ett hotellrum.  

 

Den andra kvinnan går fram till ett bord och plockar upp en mobiltelefon. Kvinnan som håller 

i kameran säger någonting i stil med ”ride ’em cowboy” med förställd röst och de två andra 

skrattar. Kameran zoomar in på Esther igen och kvinnan frågar, igen med förställd röst, hur 

läget är. Kameran lyckas inte fokusera och zoomar ut igen. Esther ler och lägger huvudet på 

sned för kameran. Kameran zoomar ut och filmar båda kvinnorna. Kvinnan med kameran 

säger att hon är utsvulten. Kvinnan vid bordet står och pratar i sin mobil och säger ”Hon 

skulle komma runt 4”. Esther säger att hon svettas så mycket, och sätter skämtsamt händerna i 

armhålorna och skrattar. Alla tre kvinnorna pratar i mun på varandra och det är svårt att höra 

vem som säger vad. Nu har kameran zoomat ut så pass mycket att man ser en stor, röd 

resväska i höger förgrund.  

 



 20 

Kvinnan som pratat i mobilen lägger på och Esther frågar vem det var. Hon svarar att det var 

hennes mamma. Kvinnan med kameran frågar vad hon ville, men innan hon får något svar 

säger hon ”can you stop drinking the coffee! Open the champagne!” Esther går fram till 

champagneflaskan som står på bordet. Kvinnan med kameran säger att de ska öppna 

champagnen. Esther får flaskan i hand med orden ”kan du öppna flaskan? Jag är så dålig på 

att öppna champagne”  

 

Kvinnan som glömt sina örhängen står borta vid rummet som man nu ser är ett badrum. Hon 

säger att hon ”är så nervös för hennes skull” och syftar då på någon som inte är i rummet. På 

en galge på badrumsdörren hänger en bröllopsklänning.  

 

Champagnekorken flyger upp och kvinnorna skriker och skrattar. Champagnen skummar över 

och Esther svär medan någon av de två andra applåderar. Någon slänger en handduk på golvet 

och kvinnan som inte håller i kameran torkar golvet. Kameran filmar på golvet och man ser 

att Esther är barfota. Esther häller upp champagnen i glas och någon frågar vad det är för 

märke. Den andra svarar ”The good stuff”. De skålar för varandra, och för ”henne” och precis 

då ropar en av kvinnorna ”Nu kommer hon”. 

 

Esther öppnar dörren och en fjärde kvinna kommer in. Kvinnorna tjoar glatt och 

kamerakvinnan sjunger ”Here comes the bride”. Men den nyanlända kvinnan, bruden, ser arg 

ut och smäller igen dörren. Bruden slänger sig ner på knä och lutar sig över sminkbordet 

samtidigt som hon tjuter ”oh no!”. Hon börjar gråta och slänger sig ner på golvet och skriker 

hysteriskt att ”det blev så dåligt.” Kvinnorna i rummet frågar oroligt vad som står på.  

Bruden pekar på sitt hår och skriker ”Titta på mitt hår!” Hon gör en ansats till att resa på sig 

men så råkar hon se sig själv i spegeln, slänger sig på golvet igen och fortsätter skrika och 

gråta. En av kvinnorna skyndar sig fram till henne och säger tröstande att hon ska försöka fixa 

till håret, men bruden viftar bort henne och säger ”Fuck off Jessie!” 

 

Brudens vänner säger att det inte ser så hemskt ut, men hon klagar osammanhängande om att 

frisören förstört hennes hår. Kameran zoomar långsamt in på bruden. Vännerna försöker få 

bruden att lugna ner sig men hon lyssnar inte. Hon slänger av sig jackan, ber Jessie hålla 

käften, och stegar iväg mot badrummet. Innan hon går in stannar hon till och säger ilsket ”Ni 

ser bra ut! Ni ser bra ut! Så bra!” Kvinnorna ställer sig i dörren till badrummet. En av dem 
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lyfter lite på brudklänningen så kameran ska kunna filma bruden. Jessie går in i badrummet 

för att hjälpta till. Esther står kvar, tittar in i kameran och ler roat.  

 

Bruden kommer ut och kollar på klockan, skriker att det bara är en timme och fem minuter 

kvar och rusar in i badrummet igen. Hon fortsätter gråta inne i badrummet samtidigt som hon 

hysteriskt försöker slita av sig hårspännena som sitter i. Hennes vänner fortsätter säga att det 

inte ser så hemskt ut och säger att det ser modernt och gulligt ut. Esther säger att det ser ut 

som Shirley Temple och Jessie vänder sig in mot kameran, gör en grimas, skakar på huvudet 

och säger ”Shirley Temple?” Bruden säger åt kvinnan med kameran att stänga av. Kameran 

stängs av.  

 

Kameran är på igen och både bruden och Jessie står kvar inne i badrummet och det ser inte ut 

som att det gått mer än några sekunder mellan klippen. Bruden blir erbjuden ett glas 

champagne och Jessie ber henne ta en klunk. Men bruden tar inte emot glaset och börjar gråta 

igen. Jessie säger att ”Kevin kommer älska dig oavsett hur du ser ut” och försöker få bruden 

att ta en klunk champagne. Bruden verkar lugna ner sig lite och dricker lite champagne. Men 

så blir hon hysterisk igen och rusar ut ur badrummet och säger flera gånger att ”vi ska inte ha 

håret så här”. Sen slår hon till kameran och kameran stängs av igen. 

 

Bruden står i badrummet och håller upp en sax mot håret. Hennes vänner försöker stoppa 

henne men hon klipper av en längd och skriker sedan hysteriskt mot sig själv i spegeln. Hon 

fortsätter klippa av sig sitt hår. Vännerna skriker åt henne att sluta. Bruden säger att det är ok, 

”Jag har velat ha kort hår ett tag nu ändå” och ber sina vänner att lämna henne ifred.  

Kameran zoomar in på en extrem närbild på brudens ansikte. Bruden gråter igen och ber dem 

att bara gå sin väg. Hon fortsätter gråtande att klippa av sig sina lockar. Jessie ser väldigt 

upprörd ut och vet inte vad hon ska göra. Kameran filmar på Esther som står utanför 

badrummet, hon ler stort.  

 

Nytt klipp. Nu står Jessie med saxen i handen. Håret ser kortare ut och bruden segnar ner på 

knä, lutar sig över handfatet och gråter över att hon ser ut som en pojke nu. Kameran filmar 

badrumsgolvet som är fullt av avklippt hår. Bruden gråter att hon inte kan gifta sig när hon ser 

ut som hon gör. Kameran filmar på Esther igen som höjer på ögonbrynen och rycker lite på 

axlarna. Bruden börjar skälla på Jessie för att hon låtit henne klippa av sig sitt hår. Någon, 

förmodligen kvinnan som filmar, säger ”Shit, her hair is in the toilet” vilket får Esther att 
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börja skratta. Bruden varnar henne och säger att om hon skrattar en gång till så kommer de 

inte vara vänner längre. 

 

Jessie kliver ut ur badrummet och stänger dörren bakom sig. Man hör bruden skrika och klaga 

inifrån badrummet. Jessie säger att ”Ok, nu är det så här det är och vi får leva med det. Hon 

ska gifta sig om en timme och…” sen börjar hon och Esther fnissa och kameran stängs av. 

Kvinnorna står i badrummet och försöker fixa till brudens hår. Bruden står lutad mot väggen 

och gråter.  

 

Nytt klipp. Brudens hår ser betydligt kortare ut nu. Hon stirrar på sin spegelbild och börjar 

hoppa upp och ner och skriker högt att hon hatar sitt hår. Hon börjar gråta igen och vännerna 

försöker övertyga henne om att det inte alls ser så hemskt ut. Bruden får syn på kameran och 

skriker gällt och hysteriskt ”Get that camera off of me!” och kameran stängs av.  

 

Konnotation 

Vilka metoder används i videon för att dölja att det är en reklamfilm? 

Genom hela klippet är kameraarbetet amatörmässigt, det vill säga kvinnan som håller i 

kameran vet inte hur man fokuserar när man zoomar, och kameran förs fram och tillbaks 

alldeles för fort vilket gör att bilden blir suddig. Kvinnan med kameran märks också hela 

tiden, hon är inte bara en stum kamera utan man får tidigt veta att hon är vän med de övriga 

kvinnorna i rummet och tar plats i klippet, vilket inte är vanligt i en regisserad film. 

Miljön är också viktig: rummet ser ut som ett hotellrum med en trång, liten hall och ett litet 

badrum. Rummet är möblerat med ett sminkbord och en säng och det står en resväska i 

hörnet. Allt tyder på att det är ett gäng vänner i ett hotellrum som är i färd med att göra sig 

fina för en fest.  

 

Klippet är ganska mörkt och grynigt vilket betyder att det enda ljus som använts är ljuset i 

rummet och att kameran inte håller professionell standard.  När kvinnorna pratar i mun på 

varandra, ungefär 30 sekunder in i klippet, och man inte hör vad de säger känns det verkligen 

som en hemvideo eftersom det är något som brukar hända när man inte har manus eller blir 

regisserad.  

 

Kvinnornas vänskapliga dialog är det som får huvudansvaret för att få klippet att likna en 

hemvideo. De första två minuterna i klippet skämtar kvinnorna med varandra. Klippet inleds 
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med att kvinnan framför spegeln, Esther, får höra att hon ser fin ut och hon ler mot kameran. 

Ca 15 sekunder in i klippet förställer kvinnan med kameran sin röst och zoomar skämtsamt in 

och ut på Esther. Några sekunder senare skämtar Esther om att hon svettas för mycket. När 

champagnen ska korkas upp är det någon som frågar vad det är för märke och får det 

skämtsamma svaret ”The good stuff”. När champagnen spills skriker hon till och hennes 

kompisar skrattar lite åt henne. Frågan lite i förbifarten när Esther frågar vem det var som 

ringde och får till svar att det var hennes mamma förhöjer känslan av att videon inte är 

regisserad. Jessies handfallna blick när hon står i badrummet och försöker trösta bruden känns 

också äkta. Runt 2.30 tittar Esther in i kameran och flinar och vid 5.30 börjar hon tillsammans 

med kamerakvinnan fnissa åt det komiska i situationen och trots att man kan tycka att det är 

okänsligt så känns det som en naturlig reaktion på en sådan galen situation som de befinner 

sig i.  

 

Miljön är väldigt trovärdig, det liknar ett helt vanligt hotellrum som man, om man inte bott på 

hotell själv, säkerligen sett på TV vid något tillfälle. Problemet är dock att tre kvinnor ganska 

nyligen bytt om och sminkat sig i rummet och trots detta syns inga kläder, inget smink, 

hårprodukter m.m. Man ser vid ett tillfälle att Esther är barfota och man kan anta att de andra 

två också är det, men det står inga skor i hallen, och man ser heller inga handväskor. Men det 

kan också förhålla sig så att det rum de befinner sig i är brudens rum, att de har egna rum och 

att de bara sitter där och väntar på att bruden ska komma tillbaka.  

 

Ser vi några tecken på att videon är regisserad? 

Ett tecken är brudens anfall: hon ligger på golvet och skriker, hon gråter hysteriskt och rusar 

sedan in på badrummet och ska klippa av sig håret. Hennes aggressivitet och gråt låter inte 

äkta, speciellt när hon ska resa sig upp från golvet och får syn på sig själv i spegeln och sedan 

slänger sig skrikandes på golvet igen känns väldigt spelat. Om vi inte vetat om att videon varit 

falsk hade vi förmodligen tänkt att bruden bara spelade eller att hon överreagerade och på 

grund av detta börjat fundera på om videon var äkta eller inte. Ett annat tecken är att 

kamerakvinnan fortsätter filma trots att en av hennes nära vänner (vi får anta att de står 

varandra nära eftersom hon är brudtärna) håller på att få ett sammanbrott på hotellrumsgolvet. 

Trots att bruden vid upprepade tillfällen ber att kameran ska stängas av fortsätter kvinnan att 

filma. Visserligen stängs kameran av fyra gånger, men kameran sätts på igen bara några 

sekunder efter att den stängts av. Ett av de största avslöjande momenten i det här klippet är 

enkel: bruden har fått sitt hår permanentat och uppsatt i en ful frisyr och den enda vettiga 
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lösningen hon kan komma på är att få ett vansinnigt vredesutbrott och klippa av sig håret. I 

verkligheten skulle de flesta bara tvättat håret, fönat ut lockarna och bett kompisarna sätta upp 

håret igen. Det nämns två gånger i klippet att det är en timme kvar till bröllopet så tid har de. 

 

Några små tecken är när bruden står i badrummet och en av brudtärnorna säger att hon liknar 

Shirley Temple. Jessie vänder sig då mot kameran, skakar lite på huvudet och mimar ”Shirley 

Temple?” Den delen känns onaturlig och skämtet som tagen ur en sitcom. Att det finns en stor 

sax i ett hotellrum känns också märkligt, ibland finns en liten, liten sax i ett kuvert med lite 

sytråd och nålar, men aldrig en ordentlig sax som den i klippet. När en av kvinnorna lyfter lite 

på brudklänningen för att kameran ska få fri sikt in i badrummet känns också väldigt märkligt.  

 

 

Cardo systems - Popcornklippet 

Denotation 

Fyra ungdomar sitter vid ett litet, lågt träbord. På bordet står en tekanna och några tekoppar. 

Ungdomarna lägger fyra mobiltelefoner på bordet. Mobiltelefonerna placeras runt något på 

bordet, men man ser inte vad det är. Bildkvaliteten är väldigt grynig och kameran skakig, 

vilket tyder på att den är handhållen. Kameran zoomar in på ungdomarna och hur de håller i 

var sin mobiltelefon i händerna. Mobiltelefonerna på bordet filmas och nu ser man tydligt att 

det är popcornkärnor som ligger i mitten av cirkeln som mobiltelefonerna bildat. 

Telefonerna börjar lysa upp och ringa och en vibrerar. Popcornkärnorna börjar poppa ungefär 

5-6 sekunder efter att mobilerna börjat ringa. Kameran filmar ungdomarna som skriker till av 

förtjusning. En kille stoppar ett popcorn i munnen medan de andra roat tittar på.  

 

Nytt klipp. Man ser ett annat bord i svart. På bordet står en ölburk och en kapsylöppnare. I 

bakgrunden syns en röd soffa. Någon placerar popcornkärnor mellan tre mobiltelefoner. 

Killarna pratar franska. Även här är kameran skakig och bildkvaliteten grynig. Kameran 

sveper snabbt till den röda soffan där det sitter en kille med en ölflaska i handen. Han tittar in 

i kameran en liten stund och tittar sedan mot bordet. Kameran sveper tillbaks till bordet där 

ytterligare en mobiltelefon placeras tillsammans med de övriga tre. Precis som i det tidigare 

klippet bildar telefonerna en ring kring popcornkärnorna. Man får se en kille till som sitter i 

en fåtölj. Både han och killen som placerat telefonerna på bordet håller var sin mobiltelefon i 

sina händer. Mobiltelefonerna lyser upp och ringer och cirka 5-6 sekunder senare poppas 
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popcornkärnorna till killarnas förtjusning. En av killarna tar upp ett poppat popcorn och håller 

upp den mot kameran och stoppar in popcornet i munnen.  

 

Nytt klipp. Ytterligare ett bord där det står en kanna med juice och några glas. Över bordet 

ligger en duk. Tre personer, två killar och en tjej, sitter runt bordet. En av killarna placerar 

några popcornkärnor på bordet. Den andra killen säger ”Is this gonna work?” och en röst, 

förmodligen kameramannens säger ”It’s gonna work”. De börjar placera mobiltelefoner kring 

kärnorna. En av killarna tittar på en mobil och säger ”That’s a nice phone, it looks expensive” 

och kameramannen tackar för komplimangen. De lägger tre mobiler runt popcornkärnorna. 

En av killarna säger igen att det inte kommer att funka, och någon av de andra försäkrar 

honom att det visst kommer att funka.  

 

Någon föreslår att de flyttar mobilerna närmre kärnorna och en av killarna gör det. En kille 

säger att han slår vad ”ten bucks” på att det inte kommer att funka, och killen bakom kameran 

höjer det direkt till 20. Den andre säger 50 och de andra skrattar lite åt honom. Han ändrar sig 

igen och de kommer sedan överens om 20. De ringer upp telefonerna på bordet. Efter bara 

några sekunder säger en kille att det inte funkar men de andra säger att det kommer göra det. 

Kameran är hela tiden riktad mot bordet och telefonerna.  

 

Ca. tio sekunder efter att telefonerna börjat ringa börjar popcornen poppa och de brister ut i 

förvånade rop. Resten av popcornen poppar bara sekunder efter och ingen kan tro sina ögon. 

Kameran filmar på människorna och en av killarna utbrister ”No way man! Did you see it!” 

 

Nytt klipp, nytt bord. Två män placerar tre mobiltelefoner på ett bord. Mellan mobilerna 

ligger några popcornkärnor. Kameran filmar på de två männen som står med var sin 

mobiltelefon i sina händer. Alla tre mobilerna på bordet börjar ringa, och man kan anta att den 

som håller i kameran också ringer till en av telefonerna. Det tar ungefär tio sekunder efter att 

telefonerna börjat ringa för popcornen att börja poppa. Männen ropar glatt ”Yeah. Fuck yeah! 

Did you see that”.  

 

Konnotation 

Vilka metoder används i videon för att dölja att det är en reklamfilm? 

Alla klippen är filmade med handhållen kamera och det märks att kameramännen inte är vana 

filmare då bilden inte är stadig. I de klipp där det talas andra språk än engelska (vi förmodar 
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att det är japanska och franska) kan vi inte avgöra ifall dialogen är naturlig eller inte, men det 

vi kan säga är att det låter som dialoger man skulle föra med sina vänner: tonen är skämtsam 

och avslappnad och ungdomarna skrattar och interagerar med kameramannen som 

förmodligen också är en vän. I det första klippet, när en av killarna spontant stoppar ett 

popcorn i munnen och de övriga runt bordet roat skriker till och skrattar känns naturligt och 

äkta. Dialogen i de två engelsktalande klippen låter naturlig, som i det tredje klippet när de två 

killarna i bild och kameramannen börjar ifrågasätta huruvida tricket kommer att fungera eller 

inte och på skoj börjar satsa pengar mot varandra.  

 

Miljöerna i varje klipp har för avsikt att skapa en trovärdig atmosfär av kompisgäng: de tre 

första klippen visar vad som ser ut att vara vardagsrum där personerna sitter kring ett bord och 

umgås. Det fjärde klippet skiljer sig från de tre första då det inte visar en social situation, men 

även i det fjärde klippet ska man få känslan av att aktörerna är vänner och att de är i någons 

hem. 

 

Ser vi några tecken på att videon är regisserad? 

För att förmedla känslan av att det är kompisgäng har filmskaparna valt att placera personerna 

i de tre första klippen i olika sociala situationer: första klippet sitter de och dricker te, i det 

andra klippet sitter de hemma hos en kompis och dricker öl och i det tredje sitter de och 

dricker juice. I dessa klipp känns det som att kameran bara råkat finnas till hands och att de 

under dagens/kvällens lopp bestämt sig för att prova att poppa popcorn. I det fjärde klippet 

känns det mer som att kameran är där enbart i syfte att filma experimentet. De tre första 

klippen känns fejkade på grund av detta. Det är ingen naturlig övergång mellan att kameran 

filmar den sociala situationen till att ”Ok, nu provar vi det här häftiga experimentet jag hört 

talas om!” Istället är kameramannen, trots att man får känslan av att han är en i gänget, en bit 

bort och ser inte ut att alls ha deltagit i det sociala. Interaktionen med kameramannen känns 

naturligare i det tredje klippet, men det klippet känns fejk på grund av tillbringaren med juice 

som står på bordet. Det känns väldigt märkligt att fyra vuxna människor sitter och dricker 

juice och i anslutning till detta gör ett mobiltelefonexperiment.  

 

Det mest uppenbara tecknet på att videon är fejk är att experimentet inte fungerar. Radiovågor 

är inte tillräckligt starka för att poppa popcorn, inte ens om man kombinerar fyra 

mobiltelefoners radiovågor. Men eftersom popcornklippen följer den stil som övriga klipp på 

YouTube har ifrågasätter man inte att klippen är äkta. Här har upphovsmakarna till videon 
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lyckats exakt med det som Dan Ackerman Greenberg menar med att skapa en video som 

sticker ut från mängden, samtidigt som den inte ser ut att vara producerad.46  

 

 

Universal Pictures/Timur Bekmambetov – Wanted 

Denotation 

Bilden över ett kontor visas. Rader av skrivbord står uppställda och vid nästan varje bord 

sitter det en person som bläddrar bland papper eller arbetar vid datorskärmar. En man i vit 

skjorta går i gången mellan borden och börjar visa en kvinna några papper. När han lutar sig 

fram mot henne råkar han slå ner några papper från skrivbordet till golvet. Mannen vid bordet 

bredvid tittar ner på golvet och vänder sig sedan mot den andre mannen och bara tittar på 

honom. Mannen i den vita skjortan sätter sig på huk och börjar plocka upp papperna. 

 

Mannen som sitter vid bordet plockar helt plötsligt upp tangentbordet och slår mannen i den 

vita skjortan på huvudet när han fortfarande sitter på huk. Mannen i den vita skjortan sätter 

upp armarna över huvudet och ställer sig omedelbart upp. Människorna runtomring ställer sig 

upp dem med och vänder blickarna mot de båda männen. Den ilskna mannen vänder sig om 

till vänster och slår ner datorskärmen för mannen som sitter bredvid. Han slår samtidigt ner 

mannen som glider av sin stol ner på golvet. Han fortsätter med att ta upp sin egen datorskärm 

och slänger iväg den på ett annat skrivbord. Kvinnan som sitter vid skrivbordet får på sig 

skärmen och ramlar av stolen.   

 

Mannen går fram till gången mellan skrivborden, sätter sig på huk och börjar plocka upp 

papper. Människorna runtomkring honom står, precis som de hela tiden har gjort, stilla och 

bara tittar på. En annan kvinna kommer fram och hjälper kvinnan som fick skärmen på sig. En 

man som står bakom den ilskna mannen ser ut att säga något och håller fram handen och 

pekar på det som ligger på golvet. Den ilskna mannen vänder sig då om och slänger de papper 

han har i handen mot honom. Den andre mannen vänder sig om och springer bort och den 

ilskna mannen tar tag i något från ett skrivbord och slänger efter honom. Han vänder sig sedan 

igen till samma skrivbord, tar upp något som inte riktigt syns, och riktar detta mot den andre 

mannen och tar några steg framåt. Han vänder sig om igen, tar sats och slänger saken mot 

skrivbordet. Sedan börjar han slå med händerna mot en datorskärm. Efter att ha bankat på 

                                                 
46 http://www.techcrunch.com/2007/11/22/the-secret-strategies-behind-many-viral-videos/ 
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skärmen några gånger tar han upp denna och slänger in den i en vägg. Han vänder sig om och 

börjar titta mot ett skrivbord. Han för plötsligt upp handen till huvudet, vinglar till lite, tar 

stöd mot en vägg, och börjar vanka av och an. Människorna runtomkring honom börjar röra 

på sig lite mer.  

 

Han springer helt plötsligt fram mot skrivbordet, ställer sig på det och börjar sparka på 

skiljeväggarna mellan skrivborden. Två kvinnor som står framför skrivbordet hukar sig lite 

och går snabbt åt sidan. Mannen fortsätter sparka på skiljeväggarna, tappar balansen och 

ramlar ner på väggen, men lyckas ta sig upp på nästa skrivbord igen.  

 

Det blir en störning i bilden som blir helt svart i knappt en sekund innan bilden kommer 

tillbaka igen. Mannen har nu tagit sig ner på golvet igen. Han tar tag i något som ser ut att 

vara en lång golvlampa som han först slungar mot skiljeväggen. Mannen som tidigare var 

framme och pekade på golvet riktar sin hand mot honom igen. Den ilskna mannen börjar då 

springa mot honom och den andra springer mot dörren. Han går dock aldrig igenom den då 

den förste mannen stannat och vänder sig om mot väggen där han nu börjar slå med lampan. 

En byrå står mot väggen och han slår även mot denna. Han står och slår tills en lucka går av, 

sparkar sedan två gånger mot byrån innan han börjar slå med lampan igen. 

 

En man som precis kommit in i rummet går fram mot mannen. Den förste mannen höjer 

lampan mot honom men mannen lyckas ta emot slaget med händerna. Det blir en liten kamp 

mellan dem, och den andre mannen lyckas slå omkull den förste mannen mot ett skrivbord 

och tar lampan från honom. Han lägger ner den på golvet medan den förste mannen försöker 

komma upp på fötter igen. Han ställer sig på skrivbordet och kastar något mot den andre 

mannen som går mot honom. Den andre mannen tar skydd med armarna och den förste 

mannen tar då upp en skiljevägg och försöker slänga den mot honom. Den andre mannen 

backar undan medan han håller sig för huvudet.   

 

Mannen står fortfarande på skrivbordet och börjar sparka ner saker från det. Han börjar plocka 

upp saker med händerna som han slänger på golvet, och tar sedan upp ännu en skiljevägg och 

slänger ner. Han fortsätter sparka och kasta saker mot golvet medan människorna i rummet 

springer längst väggarna för att komma bort. Vissa går ut ur rummet.  
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Mannen tar sig nu för huvudet med båda händerna och går runt fram och tillbaka på 

skrivbordet. Två män kommer fram från varsin sida och sträcker upp händerna mot honom. 

Han slår undan deras händer och man ser att de säger något åt honom då en av de andra 

männen pekar mot golvet och rummet runtomkring. Han bakar undan från dem, men de får 

tag i hans ben och drar ner honom på skrivbordet. Den ena tar tag i armarna och den andre i 

benen och försöker lyfta ner honom. De ramlar då alla tre ner i golvet. En man som står lite 

längre bort börjar gå fram mot männen med något i händerna riktat mot dem. Ser ut som om 

han filmar.  

 

De ligger nu bakom ett skrivbord vilket gör att det enda man ser är lite rörelser. Resten av 

människorna i rummet samlas i en klunga och börjar sakta gå mot skrivbordet. De båda andra 

männen reser sig upp och drar fram den förste mannen mitt på golvet. Han försöker ta sig upp 

med armarna. En av de andre männen kommer fram och puttar till honom så han lägger sig 

ner igen och går snabbt bakåt. Alla människor i rummet har nu samlats runtomkring platsen 

den förste mannen ligger på. Det är nu tre män som står och filmar eller tar kort på det hela. 

 

Konnotation 

Vilka metoder används i videon för att dölja att det är en reklamfilm? 

Videon är filmad från övre hörnet av rummet och även om bilden är väldigt smal så får den 

ändå med större delen av kontoret. Kameran är riktad lite nedåt och bilden är svartvitt. Detta 

gör att tittaren får en känsla av en övervakningskamera. Då kameran sitter ganska lång bort 

från alla skrivbord gör detta att man inte riktigt kan se människornas ansiktsuttryck, vilket 

medför en ännu större känsla av övervakningsfilm då dessa kameror inte zoomar in vissa 

specifika objekt. Syftet med en sådan kamera är ju att filma vad som händer i rummet, och 

inte enskilda personers uttryck eller föremål. Man kan därför inte heller riktigt se allt mannen 

gör i kontoret, vad det är för föremål han plockar upp från skrivbordet och slänger iväg. 

Människorna i rummet ser rädda ut, ingen vågar gå nära mannen, och de springer fram och 

hjälper de personer som fått datordelar på sig. Detta är något som skulle ha hänt om det 

utspelade sig på riktigt, vilket gör det mer trovärdigt. Då det är en händelse som utlöser 

raseriutbrottet, om än en väldigt lite sådan, ger det en mer trovärdig känsla än om han bara 

hade börjat härja av ingen orsak.  
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Ser vi några tecken på att videon är regisserad? 

Vad som gör att videon känns regisserad är att ingen av hans kollegor gör något för att stoppa 

honom på väldigt lång tid. De flesta av kollegerna står hela tiden och bara tittar på när han slår 

sönder kontoret. Visserligen kan människorna bli chockade över det som händer, men det tar 

upp mot en minut innan en man börjar närma sig honom och säger något åt honom. Allt som 

allt tar det över två minuter innan två män slutligen brottar ner honom på golvet för att stoppa 

honom. Vi kan inte se att någon ringer på hjälp, trots att de befinner sig i ett kontor med 

troligtvis massor av telefoner. De datorskärmar han plockar upp har heller inga sladdar isatta i 

sig vilket är väldigt märkligt då människorna några minuter tidigare suttit och arbetat vid 

dessa. Ännu en märklig sak är att det ser ut som om några av hans kollegor filmar händelsen 

med sina mobilkameror när männen brottar ner honom i slutet. Hade detta varit på riktigt tror 

vi inte att människorna skulle ha filmat honom efter att han hade gjort en sådan allvarlig sak 

som han gjorde. Genom att använda just övervakningskameran gör företaget att tittaren blir 

mer involverad i hela situationen. Känslan av att se något som är filmat i övervakningssyfte 

gör tittandet mer spännande, och detta är just vad Fredrik Ekström menar med att 

konsumenterna blir mer involverade i reklamen och på så sätt inte tappat lojalitet för 

företaget.47 

 

9.2 Kommentarer 

Sunsilk – Wig Out 

Något som är intressant är att det inte är någon större skillnad mellan kommentarerna från då 

videon precis släppts och kommentarerna från några månader efteråt. I de tio äldsta 

kommentarerna är det tre stycken som inte verkar veta att videon är del av en reklamkampanj, 

i de tio mittersta är det fyra stycken. Trots att det i kommentarsfältet hela tiden påpekas att 

videon är ”staged” och att det är en reklam för Sunsilk så verkar folk fortfarande inte förstå att 

videon är fejk. En anledning till detta kan vara det som Dan Ackerman Greenberg menar är en 

av de hemliga strategierna bakom viral marketing: att någon anställd av Sunsilk sitter och 

kommenterar videon för att hålla igång diskussionen. Om någon, två månader efter att videon 

bevisats vara en reklamkampanj, skriver en kommentar som ” i just really hope this is fake. If 

not, then i feel sorry for the boy who married this crazy hen” så är det alltid någon som känner 

sig manad att påpeka för den personen att han/hon har fel. 

 

                                                 
47 Hanna Dunér, ”Nya annonsvanor”, s.8 



 31 

Ett problem i analysen av kommentarerna är dels det Dan Ackerman Greenberg skriver om 

hur marknadsförarna fejkar kommentarerna på YouTube, men också att många av 

kommentarerna är oseriösa och fulla av sarkasm. Exempelvis kommentaren ”Women in this 

country are such a great entertainment medium. lol”48 Denna kommentar kan tolkas både som 

att användaren tror att videon är staged och att han/hon finner videon lustig eftersom bruden 

spårar ur. Men kommentaren kan också vara sarkastiskt menad och betyda att användaren vet 

att videon är fejk och att han/hon inte alls tycker att den är rolig. Sherry Turkles forskning om 

identitetskapande på Internet visar att anonymiteten man får på Internet gör att man 

konverserar annorlunda på nätet än IRL. Det finns flera kommentarer som är kränkande och 

elaka, både mot andra kommentatorer och mot kvinnorna i videon och sådana kommentarer 

skulle inte förekomma i samma utsträckning IRL. 

 

 

Cardo systems - Popcornklippet 

I de tio första kommentarerna som skrevs efter att videon hade lagts upp visste ingen att detta 

var ett marknadsföringsknep, men de allra flesta kunde fortfarande inte tro att detta var sant. 

Många av kommentarerna menar på att de har någon form av mekanism under bordet som 

hettar upp popcornen och som gör att de poppar. En av personerna säger att detta mycket väl 

kan vara sant då hans bror fick en hjärntumör och läkarna sa att detta kan uppstå genom att 

prata för mycket i mobiltelefon.49 Kommentaren som följer menar på att dessa läkare inte kan 

ha sagt att detta verkligen har hänt, utan bara menat att det skulle kunna hända. Samma person 

hävdar också att en mobiltelefon inte utsöndrar värme vilket visar på att detta inte är sant. Av 

de tio mittersta kommentarerna är det några som har hört att det är just Cardo Systems som 

har gjort videon. Men trots att flera berättat att det är ett företag som ligger bakom klippen 

och att det hela är ett marknadsföringsknep är det fortfarande vissa som tror att det är sant och 

frågar om en mobiltelefon verkligen kan ha så stark strålning. Dessa blir sedan hånade av de 

andra som förstått att detta är fejk och blir kallade idioter som inte kan förstå att detta inte är 

möjligt. Detta är, precis som ovan, vad Turkle menar med att anonymiteten får oss att agera 

annorlunda gentemot människor. Vissa av personerna har även kunskaper i fysik och kan med 

fysiska termer säga att fyra mobiltelefoner är alldeles för svaga för att kunna göra en sådan 

sak. Bland de tio nyaste kommentarerna har de flesta förstått att videon är fejk. Två av 

personerna bakom kommentarerna menar på att de själva har provat experimentet hemma och 

                                                 
48 Se bilaga 1. 
49 Se bilaga 2 
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har då detta inte fungerat förstått att videon måste vara fejkad. Vissa kommentatorer skrattar 

bara och tycker att videon är rolig och har även de säkerligen förstått att videorna är falska. I 

det stora hela tror alltså de flesta att detta inte kan vara på riktigt. 

 

 

Universal Pictures/Timur Bekmambetov – Wanted 

De tio första kommentarerna är väldigt likvärdiga då de antingen påpekar att han måste vara 

en idiot som gör något sådant och borde åka in i fängelset, eller att det är synd om dem som 

får datorerna över sig. Men de menar även på att detta kan hända för vem som helst som jobba 

på ett kontor. En försöker skoja till det genom att skriva: ”Does that means that there's an 

opening? XD”.50 Bland de tio nästkommande kommentarerna är det fortfarande en del som 

tror att detta är på riktigt men en person förklarar för de andra att detta enbart är ett virtuellt 

marknadsföringsknep för filmen Wanted. Ungefär hälften av dessa tio skriver att videon är 

påhittad och iscensatt. Bland de tio senaste kommentarerna har cirka hälften förstått att detta 

inte är på riktigt medan vissa fortfarande tror att det måste vara sant. Detta på grund av att de 

anser att då mannen kastar datorn över en kvinna kan det inte vara påhittat. Genom dessa 

kommentarer, och genom att titta på de föregående två klippens kommentarer, kan man alltså 

se att oavsett om en person skriver in att detta bara är marknadsföring för en film så tror 

många fortfarande att det är på riktigt. Det kan förklaras med att alla inte läser kommentarerna 

innan de skriver sin egen kommentar. Det kan också vara en del av marknadsföringsknepet 

som Greenberg pratar om. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Se bilaga 3 
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10. Sammanfattande analys 

Det finns säkerligen många olika sorters viral marketing, både dold och icke-dold (vi har 

nämnt några stycken) men vi har i den här uppsatsen bara analyserat två olika sorters dold 

marknadsföring. Sturken/Cartwright skriver om hur producenter och filmskapare försöker 

vinkla videorna till att läsas på ett visst sätt, i dessa fall är syftet med den dolda 

marknadsföringen att tittarna ska associera klippen till de hemmagjorda klipp som finns på 

YouTube.51 När man tar del av en cyberkultur (såsom YouTube) så måste man anpassa sig till 

de regler och normer som gäller. Hemmagjorda videor är vanligt förekommande och del av 

kulturen på YouTube, och majoriteten av dessa klipp är gjorda i icke-kommersiellt syfte. 

Därför förväntar man sig inte att stöta på dold reklam, eftersom detta är normbrytande och en 

ovanlig företeelse inom just den här cyberkulturen.   

 

Den ena sortens dold marknadsföring som vi analyserat anspelar på äkthet genom en 

hemmagjord känsla med handhållen kamera och där kameramannen interagerar med 

människorna i bild och är en del av gemenskapen. Den andra sorten anspelar på äkthet genom 

att se ut som en företeelse som bara av en händelse hamnat på film (i detta fall på 

övervakningsfilm). I de två första fallen vill upphovsmakarna att tittaren ska tro att det är 

hemmagjorda videor, och i den sista att de ska tro att det är en riktig övervakningsfilm, alltså 

just en sådan typ av film Dan Ackerman Greenberg berättar om att han får som beställning att 

göra för olika företag.52    

 

De två första klippen har flera saker gemensamt förutom den handhållna kameran. Dialogen 

är vänskaplig och avslappnad och tidigt i klippen byggs det upp en förväntansfull stämning 

som låter ana att något strax kommer att hända. Gemensamt för alla tre klippen är att något 

oväntat och drastiskt sker, något som gör människorna i klippet chockade eller förvånade. Det 

här är ett sätt för företagen att skapa en känsla av upprymdhet hos tittaren, få honom/henne 

nyfiken och därmed minnas klippet och skicka det vidare till sina kontakter.  

 

Den största skillnaden mellan de två sortens klipp vi analyserat är att Wanted-klippet inte 

innehåller någon dialog. Man kan därför inte höra hur människorna reagerar, det är istället 

kroppsspråket och ansiktsuttrycken som här blir viktiga. Det är förmodligen på grund av 

                                                 
51 Sturken & Cartwright, s.45 
52 http://www.techcrunch.com/2007/11/22/the-secret-strategies-behind-many-viral-videos/ 
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avsaknaden av dialog som den chockerande händelsen (i det här fallet att mannen blir 

aggressiv) kommer så tidigt i det här klippet, till skillnad från de andra två. I Sunsilk-klippet 

dröjer till ungefär mitten innan något intressant händer och i popcornklippen kommer den 

stora händelsen först i slutet på varje klipp.  

 

Miljöerna är viktiga i framställningen av klippen som ”hemmagjorda” videor. Miljöerna som 

visas i popcornklippet ser ut att vara hemmiljöer och i de tre första delarna känns det som att 

de sitter i vardagsrum. Att det är tre olika nationaliteter som försöker sig på experimentet ökar 

på trovärdigheten eftersom det visar att det är en världsomfattande trend och att experimentet 

spridits bland hela världens ungdomar eftersom det verkligen fungerar. Miljön i Sunsilk-

klippet är ett typiskt hotellrum och det finns inte mycket som tyder på att miljön är 

arrangerad. Detsamma gäller för Wanted-klippet där känslan av övervakningskamera är 

väldigt trovärdig då bilden är svart-vit och är placerad i rummet där man förväntar sig att en 

övervakningskamera ska vara placerad. Kontorsmiljön är väldigt trovärdig och det är vid 

första anblick inget som tyder på att det rör sig om något annat än ett verkligt kontor.   

 

I Sunsilk-klippet och Wanted-klippet finns ett gemensamt tecken på att klippen är regisserade, 

nämligen att ingen ingriper på ett bra tag. I Sunsilk-klippet är det bara en av de tre vännerna 

som agerar genom att prata med bruden och försöka lugna ner henne, de andra verkar mest 

roade av situationen. Dessutom fortsätter kvinnan filma sin vän trots att hon alldeles 

uppenbarligen inte vill detta. I Wanted-klippet är det ingen som ringer efter polis eller 

säkerhetsvakter utan står bara och tittar på. Det är först under de sista sekunderna på klippet 

som två män agerar. Mot slutet börjar arbetskamraterna filma honom och det känns väldigt 

tillgjort då de går från att inte ha ingripit alls till att plötsligt börja filma händelsen. Att 

sladdarna till datorerna saknas är också ett stort tecken på att filmen är regisserad; de skärmar 

som används i klippet är av gammal modell och vi vet att den sortens skärmar inte är 

sladdlösa. I popcornklippet är det uppenbart för de som är tekniskt kunniga att det är omöjligt 

att poppa popcorn med radiovågor, om så vore fallet skulle man få allvarliga brännskador av 

att av bara prata i en mobiltelefon.  

 

Miljöerna i Sunsilk- och Wanted-klippet är i stort övertygande, men i Sunsilk är det lite 

märkligt att det inte är stökigt i rummet trots att tre kvinnor nyligen bytt om, sminkat sig och 

fixat håret där inne. Detta ”misstag” kan dock lätt bortförklaras och är inte något större 

avslöjande moment. I Wanted-klippet är den största avslöjande faktorn att datorerna inte är 
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kopplade till sladdar, men detta är något som lätt kan missas om man inte tittar så noga på 

klippet. Tre av de fyra miljöerna som syns i popcornklippet ser inte trovärdiga ut, men 

eftersom klippen är så korta hinner man inte riktigt tänka på bakgrundsmiljöerna.  

 

Kommentarerna är väldigt lika för alla tre klippen. Det mönster vi ser är att trots att sanningen 

om klippen kommit fram så tror vissa fortfarande att klippen är äkta. Detta kan betyda flera 

saker. Ett är att de som kommenterar inte läser tidigare kommentarer, som ofta påpekar att 

klippet är en reklamfilm eller del av en marknadsföringskampanj. En annan förklaring är att 

det är företagen själva som skriver in dessa kommentarer för att hålla igång diskussionen 

kring klippen. Det finns också en del irrelevanta kommentarer som kan vara sarkastiska i 

tonen, handla om något helt annat eller vara nedsättande mot tidigare kommentatorer.  

I kommentarsfältet märker vi också att kommentatorernas tidigare upplevelser spelar in i hur 

videorna tolkas. Ett exempel är popcornklippet där en av kommentarerna är att detta borde 

vara sant då läkare hade sagt till hans bror att strålning från mobiltelefonen kunde orsaka 

hjärntumörer. Eller som en annan kommentator påpekar att hans fysiklärare har sagt att detta 

inte fungerar. Detta visar på just vad Sturken/Cartwright menar med att varje individ tolkar 

klippen olika på grund av dennes personliga erfarenheter och bakgrund.53 De som testade att 

poppa popcorn med sina telefoner förstod säkert att det var fejk och skrev förmodligen detta 

på klippens kommentarsfält, men enligt Dan Ackerman Greenbergs teorier skulle de som 

skötte Cardo Systems kampanj genast tagit bort dessa kommentarer. Detta har de däremot inte 

gjort vilket kan vara ett bevis på att Cardo Systems inte har haft någon med kommentarerna 

till videon att göra, att de endast är skrivna av människor som råkat komma över klippet på 

något sätt. Självklart kan detta även vara en del av marknadsföringen; genom att inte lägga sig 

i diskussionen och genom att inte ta bort några kommentarer blir diskussionen mer livlig. Det 

hade dessutom synts väldigt tydligt att kommentarer blev borttagna då det är så pass många 

som var säkra på att videon enbart var fejk och påpekade just detta. Sanningen hade då 

troligtvis kommit fram ännu tidigare. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att företagen verkar förlita sig på att tittarna inte ägnar klippen 

särskilt mycket uppmärksamhet och hoppas att tittarna ska missa uppenbara fel som att 

datorerna inte är inkopplade eller inte reflektera över huruvida popcornexperimentet är 

möjligt eller inte. Om vi inte hade gått in med kritiska och granskande ögon finns möjligheten 

                                                 
53 Sturken & Cartwright, s.45 
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att vi missat det här med datorsladdarna, eller att vi inte misstänkt att brudens vredesutbrott 

var spelad och därför inte funderat mer på om klippet var fejk. Klippen på YouTube präglas 

av en viss estetik (handhållen kamera, korta och oredigerade klipp, osv.) och det är 

underförstått att alla klipp som följer denna estetik är gjorda av privatpersoner. De klipp vi 

analyserat följer dessa riktlinjer för genren och därför finns det ingen anledning för tittarna 

(eller oss om vi inte gått in med avsikt att analysera) att ifrågasätta avsändaren.  

 

Vad gäller kommentarerna kan sägas att det är svårt att veta vilka kommentarer som är seriöst 

menade, vilka som är sarkastiska eller vilka som företagen själva ligger bakom. När 

kommentarer på Internet analyseras måste hänsyn tas till att människor beter sig annorlunda i 

konversationer på Internet jämfört med verkligheten, till stor del beroende på den anonymitet 

man får. Men det vi fått ut av kommentarerna är att många, trots att företagen berättat hur det 

ligger till ändå vägrar att tro att klippen är fejk. Det kan bero på att de kommentatorerna inte 

fått reda på att företag ligger bakom klippen, att de inte läser andras kommentarer eller helt 

enkelt väljer att tro på vad de ser med sina egna ögon, oavsett vad andra skriver eller säger.   
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11. Slutdiskussion  

Man tittar inte kritiskt på klipp på YouTube. Vi gör det eftersom vi går in med kritiska ögon, 

men en vanlig tittare skulle förmodligen aldrig tänkt på att miljöerna i popcornklippet inte 

riktigt ser ut att stämma, eller att det är konstigt att brudens kompis fortsätter att filma trots att 

hon håller på att få ett sammanbrott på hotellrumsgolvet. Det här beror till stor del på de 

oskrivna normer som finns kring klippen som finns på YouTube. Videoklippen på YouTube 

har gett upphov till en ny sorts genre inom rörlig bild, ”hemmagjorda videor”, där dålig 

bildkvalitet, ostadig kamera och oredigerade klipp är del av estetiken. ”Hemmagjorda videor” 

är en vanlig företeelse på YouTube och det finns därför ingen anledning att misstro de klipp 

som företagen lägger ut. Om man skulle börja granska alla klipp på YouTube skulle 

underhållningsfaktorn försvinna och YouTube skulle förlora en stor del av sin charm. Denna 

”lathet” använder sig företagen av då de lanserar dolda marknadsföringsklipp på YouTube: de 

vet att majoriteten av tittarna på YouTube inte analyserar klippen de ser och kan därför 

komma undan med de fel som vi upptäckte genom skrivandet av den här uppsatsen. 

 

Dold viral marknadsföring blir mer och mer förekommande på YouTube och den största 

anledningen till detta tror vi är det som Niclas Eriksson tar upp i sin avhandling: i det massiva 

reklamutbudet är det svårt för företagen att nå ut med sina budskap, det är inte många som 

frivilligt skickar vidare reklam till vänner och bekanta på forum eller genom sin mail. Därför 

maskerar företagen sina reklamfilmer och genom att inte avslöja att dessa är reklam får de 

större spridning. Som vi nämnde i bakgrunden skriver Hanna Dunér i artikeln Nya 

annonsvanor att folk idag i större utsträckning kräver intelligentare och bättre reklam. Detta 

spelar förmodligen roll i födelsen av den här nya generationen marknadsföring; företagen 

måste vara kreativa och hålla sig i framkant för att ha en chans att synas. Samtidigt 

uppkommer frågan om det är värt att satsa på dold marknadsföring då vi genom 

kommentarerna vi analyserat kommit fram till att många blir irriterade eller till och med arga 

över den här sortens marknadsföring. Den dolda marknadsföringen är dessutom inte uppenbar 

med sitt budskap och det är lätt att gå miste om vad företagen vill säga med klippen; många 

av kommentatorerna verkade inte ha insett att klippen var reklam, trots att företagen gått ut 

med sanningen och andra påpekat detta bara några kommentarer tidigare. Det är svårt att säga 

hur vi skulle ha reagerat om vi inte hade kollat på klippen i forskningssyfte, men vi tror inte 

att vi skulle misstänkt något av klippen för att vara reklam. Troligtvis hade vi kanske tyckt att 

klippen var märkliga och kanske snarare skämt än reklam. Genom att bara ha sett klippen 
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skulle vi själva aldrig ha kunnat tro att t ex en brud som är missnöjd med sin håruppsättning 

och därför klipper av sig håret hade något att göra med ett visst schampo.  

 

Som vidare forskning ser vi möjligheter att fortsätta studera YouTube även i framtiden, men 

även andra former av dold marknadsföring kan undersökas, exempelvis den sortens 

marknadsföring där företag utger sig för att vara privatpersoner och skriver inlägg på olika 

forum. (Se exemplet med Strandvaskaren) Det vore också intressant att undersöka om dold 

marknadsföring är framgångsrikt eller inte, men detta tror vi dock kan vara väldigt svårt. 

Något vi lärt oss i skrivandet av den här uppsatsen är att det är komplicerat att göra 

undersökningar av Internet-fenomen och -kulturer då Internet är en relativt ny företeelse och 

det därför inte finns tillräckligt med litteratur kring det. I synnerhet YouTube hittade vi bara 

en enda bok om, resten var Internetkällor såsom bloggar, tidningsartiklar och Wikipedia.  

 

Med tanke på att den här sortens marknadsföring blivit så stort på så kort tid som tre år kan vi 

fråga oss vilka nya metoder som kommer att skapas i framtiden. Kanske kommer SMS-

reklam att bli nästa stora grej, eller individanpassad reklam där program skräddarsyr reklam 

baserad på de hemsidor man oftast besöker? Idag finns marknadsföring på så många olika sätt 

och på så många olika ställen att det inte går att värja sig för den. Vi har genom den här 

uppsatsen sett att reklam inte alltid är vad reklam förväntas vara och att det är omöjligt att 

ständigt förhålla sig kritiskt till allt man tittar på. Det är ändå viktigt att vara medveten om att 

den finns, både den traditionella och den dolda.   
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BILAGA  

 

1. Unilever - Sunsilk hårvårdsprodukter 
 
Bl3ssing (4 days ago)  
the other chick kept laughing the whole time which made it so obvious from the day the video 
was first posted by these weirdo chicks who can't act to save their lives.  
 

rockrchv (5 days ago)  
LO FUCKING L  
 
apologiamixer (6 days ago)  
This could have used "A Song for my Bride" from Dale Brown's cd "Soldiers of Destiny" for 
soundtract  
 
IHateToComment (1 week ago)  
They're really good actresses haha.  
 
heartsDANI (1 week ago)  
this is funny seriously! LOL 
 
but one thing I really don't get is, this 'video' or can I say it 'commercial' is made by 'sunsilk' 
the thing is why the fuck sunsilk would 'make' a video or commercial like 'this'?  
 
DominicMetal1979 (1 week ago)  
These people suck. This bride sucks. $10 says she stormed out of the stylist's when they were 
only half done cutting it. This f-ing b*tch.  
 
bwings  
crawl out from under the rock. it was staged forever ago:p  
 
mopeyg (1 week ago)  
eah the bride's not even a good actress....  
 
scarlett24ca (2 weeks ago)  
This is acting(lol)..u can tell  
 

Elzo92 (3 weeks ago)  
hahahahha her hairs in the tiolet xDDDDDD  
 
XMbeast4x (10 months ago)  
so original,I love it  
 
C5m7b4 (10 months ago)  
Her boyfriend is Kevin Kline from the Nashville predators. They were both on a radio show 
tonight. He offered her 2 thousand bucks to not cut her hair, but she did it for an ad compaign 
for some hair product. Needless to say, they didnt make the rest of the videos that they wanted 
to make after this one hit the internet, lol.  
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iLuvMovies16 (10 months ago)  
Wow, i can't believe this was a fake.........i thought it was real, man that girl can really act. She 
sounds real, (i hope i can sound real when i act. i can do some acting.)  
 
Wannabe37 (10 months ago) 
the bride's maids or whatever were the best and the most convincing.....u can tell that "the 
bride" had trouble getting into the role at first ,but then when she did, she was amazing! i wish 
i could act like that!!!!  
 
cyris917 (10 months ago)  
this was already exposed as a hoax by some Canadian actresses trying to get publicity. and it 
worked.  
 
krzypodoll (10 months ago)  
haha wow 
that is so acting. and if it wasnt 
they have to be sooooo drunkk! 
but if my sister/bff was having a mutherfucken brake down. i'd drink some 
more and stop laughing! 
haha nice vid!  
 
leglessnotlegolas (10 months ago)  
if it was real, why didn't they just take a brush, brush it out, the pull it back w/a headband or 
summat?  
 
anita860112 (10 months ago)  
i just really hope this is fake. If not, then i feel sorry for the boy who married this crazy 
hen...LOL  
 
beth985 (10 months ago) 
This video isnt real. I saw a thing on the news where these girls were being interview. It was 
some kind of school project or something. They are all actresses... Pretty dang good I think  
 
TheHoratii (10 months ago)  
all I can say is WOW. 
...  
 

Amaxander (10 months ago)  
Women in this country are such a great entertainment medium. lol  
 
sethdonut (1 year ago)  
It's just a YouTube video. Lighten up.  
 
paulbark (1 year ago)  
Yes, it's just YouTube video and worthy of being ignored, as with almost all YouTube videos. 
But, no, it became a social megaevent. And then the shock, the horror, when it turned out to 
be fake. 
 
I didn't create the overattention to this. I simply commented on it. The 15 minutes of fame on 
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this video has long passed, as we now turn our attention to the much more serious matters of 
Anna Nicole Smith's body and the Britney Spears meltdown.  
 
ClintonSeventeen21 (1 year ago)  
Very funny video! I just wish you would have included an end result, might have made it 
funnier! :)  
 
laurenyama100 (1 year ago) 
that girl needs to see a shrink.  
 
CPercher (1 year ago) 
I watched this after I heard all the hype. 
I'm with paulbark. 
I can't believe it's getting all this attention. 
What a waste of time. 
I'd bang Esther, though.  
 
ortonchick05 (1 year ago)  
ohhhh okay so it was fake... lol damn but i call good actors  
 
dumbdexter (1 year ago)  
They were on Jimmy Kimmell's show tonight.  
sewey08  
they like announced that they were actors lol  
 
IamIronMan07 (1 year ago)  
wtf, what a total drama queen  
 
bindii99 (1 year ago)  
What??? They're actors???? Now I am pissed. Waste of time - no cred! Idiots.  
 

bindii99 (1 year ago)  
Stupid friends, why didn't they telephone for a hairdresser? Poor girl.  
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2. Cardo systems - Bluetooth headsets 
 
2husky5 (4 days ago)  
lmao 
it's fake, people. 
their actually dropping the popcorn from the top and it kinda looks like their popping but their 
not. 
well that's what my science teacher said. 
(and btw the corn thingies don't even move so you can tell its fake, well one moves but like 4 
popcorn thingies can't come out of one)  
 
mowtown23 (4 days ago)  
I wounder what the cellphone does to your head when you talk on them  
 
kadersizUgur (5 days ago)  
yes its real me and my kuzins tried it yes2day and i show 'em' how i did it :D :P and there was 
4 ppl i gave each 1  
 
toppotg (5 days ago)  
I tried it but it dosen't work is it reall? or just another fake video??..  
 

edward13sc (5 days ago)  
try to use gas stove next time. much faster .much easier . its the new trend in cooking pop 
corn.  
 

edward13sc (5 days ago)  
Im just wondering why do they have to use cellphone to use popcorn? don't they have gas 
stove?  
 

mjr5k (5 days ago)  
ha ha ha ha ha ha  
 
jd272 (6 days ago)  
lol fake u need like 1000000 phone to popcorn  
 
kittykattt23 (6 days ago)  
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhahahahaha hhaha this is hilarious!!! i love it when the girl screams  
 
colbrot (6 days ago)  
i dont know whose dumber, your teacher or you...  
 
ArrowHead83 (3 months ago)  
This is fake! It was a viral marketing campaign by Cardo for their bluetooth headsets!  
 

DutchGiant75 (3 months ago)  
The kernals are are edited out and those stupid nips just drop pop corn on the table. Thats how 
it is done.  
 

DragonRidr33 (3 months ago)  
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Electromagnetic radiation travels through matter in a wave and it pulses through it. So I don't 
see why a couple kernels wouldn't explode with 4 cell phones emitting the rays.  
 

ArrowHead83 (3 months ago)  
You don't see? How about cell phones' radiation being about 5000x too weak? 
 
In case you didn't hear the news LAST MONTH, these videos were faked by Cardo, a 
company that makes Bluetooth headsets, as a viral marketing campaign.  
 

DragonRidr33 (3 months ago)  
it cant be because they were leaning there hands on them for a while.  
 

gothjellybean (3 months ago)  
this is fake, i heard it on the radio! it was an advert for samsung!  
 

nikeswooshguy (3 months ago)  
I thought they smuggled a microwave with the door removed under the table.  
 

iHEARTjonasBOYS (3 months ago)  
rawr 
 
it means [[i love you]] in dinosaur  
 
CherrySkull109238 (3 months ago)  
amazing dude!!!!!!!!!!!!!!! i never knew that could happen  
 

CliffingtonFalls (3 months ago)  
HOLY FUCKING SHIT 
 
i had no idea cell phones were this dangerous. fuck this man. we are all fucked.  
 

areamike (5 months ago)  
HOAX, FAKE, IMPOSSIBLE. Get a life.  
 

eehamor (5 months ago)  
Actually chances are its a magnet used in microwaves. I can not believe that people actually 
believe this is real.  
 

rpcm2 (5 months ago)  
Mobile phones cannot cook a corn; the papers suggest effects upon membranes, not heat. 
 
And your brother's doctors never said what you claim; I'm willing to bet that someone asked 
the doctor if it could have been involved and he/she said, "Maybe". 
 
Given the huge growth of mobiles in the last 10 years, the most successful gadget of all time, 
the explosion of neural/glial tumours has not occurred. Where is the shortage of 
neurosurgeons to deal with the tumours?  
 

maginbug91 (5 months ago)  
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this is real. my brother was diagnosed with a brain tumor, and the doctors say it was the result 
from too much exposure from talking on his cell phone.  
 

dapeyton (5 months ago)  
really wow thats so sad is he ok then   
 

tankturtle7 (5 months ago)  
lol i think they are trying to trick one of their friends....or not  
 

@dannyb1212000 (5 months ago) 
no, cell phones don't give off microwaves - they receive radio waves. 
 
Also, your fingers would burn off it it was strong enough to pop popcorn. 
 
This is fake. They have a heating mechanism under the table, or they have edited the video. 
 
The following website debunks this: 
blog(dot)wired(dot)com/underwi re/2008/06/cellphones-cant(dot )html  
 

Intranetusa (5 months ago)  
This is fake. They have a heating mechanism under the table, or they have edited the video. 
 
The following website debunks this: 
blog(dot)wired(dot)com/underwi re/2008/06/cellphones-cant(dot )html  
 

DABIGRAGU1 (5 months ago)  
Gee, do you think the cellphone companies have anything to loose? It's propaganda man, they 
don't want you to find out it's causing brain tumors. Don't believe it can be done? 
Check this out here on YouTube done today; 
watch?v=xPDfSvkPO1M  
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3. Universal Pictures/Timur Bekmambetov –Wanted 
 

mentalforce87 (4 days ago)  
i wonder if he can still get a good refrence  
 

mikeybrumbrum (1 week ago)  
Who says being stuck in front of a pc all day, and told to crunch numbers, isnt natural ??  
 

cottenswab9000 (4 weeks ago)  
at the end they shoulda put something funny like, "got milk?  
 

queenstarsha (1 month ago)  
This is FAKE because it's a promo to a MOVIE  
 

kairan89 (1 month ago)  
FAKE 
and yes it is actually fake 
the director of wanted made it  
 

jackstorm777 (1 month ago)   
umm...is this real? wow.  
 
raphe111 (1 month ago)  
the dude that gets clubbed first is the one recording  
 

raphe111 (1 month ago)  
What the fuck? 
he just snapped. 
that bitch got fucking face fucked by the monitor  
 

rozza89 (1 month ago)  
how is it fake? look at that bitch get done by the computer monitor at 26 seconds.  
 

stardusty (5 months ago)  
This looks really really staged.  
 
mandivigi (5 months ago)  
F.A.K.E.  
 
scubaman24 (5 months ago)  
Finally somebody grows some balls and kicks the shit out of this guy. Office full of liberal 
pacifists.  
 
QuietLightbulb (5 months ago)  
For all who do not know, this is just a viral advertisement for the new badass Angelina Jolie 
flick "Wanted". The worker going insane is the dude from "Becoming Jane" (Yeah, I know.) 
this is a clip from the movie just shot a different angle.  
 
smartgirl235 (5 months ago)  
Coffee machine broke, his game froze, and he got demoted. LOLZ but fake but good!!  
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scubaman24 (5 months ago)  
Looks like somebody has a case of the Mondays!!  
 
PrinceDro66 (5 months ago)  
this is why we do not drink out of the bong water kids :D haha  
 
Paraz1tul (5 months ago)  
America is so funny :) we love you :)  
 
askmewhy51 (5 months ago)  
Why are those women just standing there? If someone went crazy at my office I would climb 
over the desk and run the hell out of there.  
 
pimpmaster128 (5 months ago)  
now THATS what i like to call  
 
"WILDIN' OUT"!!!!!!  
 
Sheall323 (5 months ago)  
Did the guy get him with a taser gun?  
 
draincito (5 months ago)  
that it happens with any people who works in a office ...  
 
771274 (5 months ago)  
ahahhahaha you have less views on the same video  
 
kinghandlesll (5 months ago)  
Does that means that there's an opening? XD  
 
WyckedHart (5 months ago)  
can we say "Jail time" boys and girls?? How nuts is this guy?  
 
DominicanSamurai (5 months ago)  
poor dude  
 
pipessdd (5 months ago)  
He's idiot  
 
robdvc (5 months ago)  
the first two guys are jerks... he hits one with a keyboard, and then pushed the other one, and 
they don't retaliate?!?  
 
latinqueen221 (5 months ago)  
what a piece of shit, i hope he goes to jail for a while for hurting that girl  
 
anoopks (5 months ago)  
scary. i hope that girl that got hit by the monitor was ok  
 


