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Digitale flater endrer reklamebriefen 
Fall i tradisjonell TV-seing, og veksten i seing av 
levende bilder på digitale flater har utfordret 
måten vi utvikler og distribuerer reklamefilm. 
Den store forskjellen mellom tradisjonell og 
digital seing er at sistnevnte er mottakerstyrt. 
Folk kan og vil i mye større grad velge å scrolle 
forbi reklamefilmen. 

Fordi stadig større andel av mediebudsjettet 
går til digital distribusjon har digitale 
plattformer også en stadig større påvirkning på 
kriterier for hva som kreves av en god 
reklamefilm. Facebook har bl.a. laget 
oppskriften «brilliant basics», hvor de mener at 
de beste filmene på Facebook kjennetegnes av: 

budskapet først 
produktet i sentrum 
logo hele veien 
max 15 sekunder 

Dette er retningslinjer som dytter reklamefilmer 
i mer rasjonell retning. Mer fokus på produkt og 
umiddelbar handling, mindre fokus på engasjere 
følelser og bygge mentale markedsandeler. 
Dette er godt dokumentert av Orlando Wood i 
boken «Lemon - how the advertising brain 
turned sour». Samtidig har Les Binet og Peter 
Fields mange analyser av «best practise» caser 
levert til IPA Effectiveness Awards de siste 20 
årene demonstrert at de mest lønnsomme 
jobbene er de som søker å påvirke emosjonelt. 

Som ansatt i et reklamebyrå som skal utvikle 
reklame som virker, oppleves det også som et 
paradoks at de reklamejobbene som folk flest 
liker, snakker om, er jobber som bryter med 
mange av de digitalt funderte «best practise» 
retningslinjene som møter kreative byråer i dag.  
Jeg tenker for eksempel på smarthusfilmene til 
Rema 1000, Ottofilmene til Lotto og Granka 
filmene til Finn.no.

Reklamefilm 
blir mer 

rasjonell



Inspirasjon til denne analysen er hentet fra 
tidligere nevnte Orlando Wood, som igjen 
bygger på Ian McGilchrist bok om forskjellene 
mellom høyre og venstre hjernehalvdel (The 
master and his emissary). Ifølge McGilchrist er 
ikke bare venstre og høyre hjernehalvdel klart 
oppdelt og strukturelt forskjellige, de ser også 
verden på to vidt forskjellige måter.  Mens 
høyre hjernehalvdel til enhver tid er på utkikk 
etter noe interessant, nytt eller overraskende i 
omgivelsene, så er venstre hjernehalvdel 
fokusert på det den får beskjed fra høyre 
hjernehalvdel å fokusere på. Høyre 
hjernehalvdel er autopiloten som sørger for at 
vi ubevisst tar inn alle signaler fra omgivelsene 
og kan reagere på de aller fleste uten at vi 
tenker  

over det. Og den er autopiloten som gir 
beskjed til venstre hjernehalvdel når noe 
trenger spesielt fokus. Mens høyre 
hjernehalvdel opplever verden som den er, så 
har venstre hjernehalvdel evnen til abstrakt 
tenkning. Den bryter helheten opp i deler, og 
hjelper oss å tenke hva hvis. På en fotballbane 
vil det være høyre hjernehalvdel som oppfatter 
muligheten og reagerer instinktivt med å slå 
en genial gjennombruddspasning, mens det vil 
være venstre hjernehalvdel som analyserer 
mønsteret i en kamp og velger å gjøre 
strukturelle endringer for å snu kampbildet.

Reklame kan enten være 
«forklarende» eller invitere deg 
til å være «en flue på veggen» 



Fordi de to hjernehalvdelene ser ulikt på ting, er det også 
mulig å dele inn eksterne stimuli etter hvorvidt de primært 
snakker til venstre eller høyre hjernehalvdel. Orlando Wood 
har gjort nettopp dette i en studie hvor han dokumenterer 
at reklamefilmer i TV-serien Coronation Street på BBC har 

blitt mer orientert mot venstre hjernehalvdel.



Woods definisjon av kjennetegn som henvender seg 
til hhv høyre og venstre hjernehalvdel. 

Flathet  
Abstrakt produkt, kjennetegn, ingrediens 

Abstrakt kroppsdel 
Ord som bryter inn 

Voiceover 
Monolog 

Adjektiv brukt som substantiv 
«Freeze frame» effekt 

Repetitiv lyd 
Rytmisk soundtrack 
Aktør rett i kamera 

Produktorientert

Stedsbunden handling 
En historie som utfolder seg 
Karakterer med motivasjon 
implisitt kommunikasjon 
Dialog 
Dialekt/aksent 
Ordspill 
Fortid 
Kulturelle referanser 
Melodiøs musikk 
Uvanlig, overraskende, unormalt



Reklame som aktiviserer venstre hjernehalvdel 
er ofte rett på sak og tydelig på at den snakker 
til deg som publikum. Det du ser blir forklart 
gjennom monolog, voiceover og tekst. Filmen 
understrekes med virkemidler som ber om og 
krever oppmerksomhet, som aktør rett i 
kamera, produkt i fokus, raske klipp og 
repetitiv lyd.  

Vedlagte film viser klipp av ulike filmer med 
eksempler på virkemidler som typisk aktiviserer 
venstre hjernehalvdel: Se film her. 

Reklame rettet mot høyre hjernehalvdel er mer 
subtil. Den inviterer deg til å være en flue på 
veggen mens du ser en historie utfolde seg. 
Historiefortellingen er karakterdrevet og 
stedsbunden. Vi ser karakterer som snakker 
seg imellom, istedet for til kamera, og 
ansiktsuttrykk, kroppsspråk o.l. er like viktig 
som hva som blir sagt. Dialekter, ordspill, 
kulturelle referanser etc. brukes for å gjøre 
handlingen mer interessant. Musikk brukes 
gjerne til å underbygge stemning. 

Filmen over fra finn.no er et godt eksempel på en film hvor du inviteres til å være 
en flue på veggen og observere det som foregår i et viktig møte. Se film her.

Filmer som aktiviserer venstre hjernehalvdel er 
forklarende

Filmer som aktiviserer høyre hjernehalvdel 
inviterer deg til å være flue på veggen.

https://vimeo.com/atyposlo/review/510228433/c21118d5a6
http://finn.no
https://www.youtube.com/watch?v=g9ZW3POv_X0


Et nytt blikk på Reklamebørsen 
Orlando Wood dokumenterer i sin bok at reklame rettet mot høyre hjernehalvdel i større 
grad engasjerer følelser, huskes bedre og derfor er mer effektiv på lang sikt enn reklame 
rettet mot venstre hjernehalvdel. Jeg ønsket å se hva som skjedde hvis jeg så på 
reklamefilmene som ble testet gjennom Mediacoms reklamebørs gjennom Orlando 
Woods briller.  

Min hypotese var at reklamefilmer som inviterte folk til å være en flue på veggen mens 
de ser en historie utfolde seg ville levere bedre på oppmerksomhet enn filmer som i 
større grad forklarer deg hva du ser i filmen. Rett og slett fordi vi kan se førstnevnte på 
autopilot. 

Kategorisering av filmer 
Mediacom testet litt over 100 profilfilmer gjennom Reklamebørsen i 2020. Jeg klarte å 
finne 95 av disse filmene på nettet. Filmene ble fordelt i to grupper etter inndelingen på 
foregående side: 

Karakterdrevet 
historiefortelling leverer 
bedre oppmerksomhet

1.
Forklarende filmer - 

 filmer hvor handlingen blir forklart. 
Dette er typisk for filmer som aktiviserer 

venstre hjernehalvdel. De bruker voiceover, 
tekst eller skuespiller som holder en monolog 
rett i kamera. Vi ser bilder, og vi får bildene 

forklart. Mange av disse filmene har en 
emosjonell appell, men virkemiddelbruken 

gjør at den tiltrekker seg målrettet, bevisst 
oppmerksomhet. Totalt var 43 av 95 

filmer i denne kategorien.

Flue på veggen filmer - 
filmer hvor vi ser en historie utspille seg 

Her brukes karakterdrevet historie- 

fortelling. Dette er typisk for filmer som 

aktiviserer høyre hjernehalvdel. Vi lever oss 

inn i handlingen, og fortolker det som skjer 

uten at vi trenger å anstrenge oss 

nevneverdig. Totalt var 52 av 95 filmer i 

denne kategorien. 

2.



Coop Extra, korona 
Grønt Punkt, leo Ajkic  

Infinitum, frossenpizza 
Rema 1000, Jakten på de nye smakene 

Rema 1000, handletrening 
Meny, Matskatter 

McDonalds, Junkfood  
KLP, Velkommen til verden  

Lano, forskningslaboratorium 
Onecall, Norges mest fornøyde mobilkunder  

DNB, norgesferien har aldri vært viktigere 
Norsk Tipping, 100% til små og store drømmer  

Obos, Hugo 
Bosch, like a bosch  

DNB, nåtidshjernen  
DNB, huninvesterer pensjon  

Gilde, Santiago 
VW Id3 

OBOS Nabohjelp, ikke alene  
SAS, Ekte skandinavisk  

Telenor, Sammen på avstand 
Nyt Norge, dine valg betyr noe 

Statkraft, Fremtidens stemme  
Norsk Tipping, Hjemmebane 

Gilde, ærlige pølser  
Gjensidige, mens vi venter 

DNB mobilbank, alt på ett sted 
Ikea, velkommen til 2030  

Aker Solutions, Power the future  
Google Chromebook, switch  

Mitt anbud, få jobben gjort 
Telia, Get blir Telia  

Godt levert, #holdnorgeigang 
Samsung, Z flip  

Maarud, doulbe cut  
Nordea, care  

obos, fluen  
Sparebank 1, bedriftsløftet  

Statkraft, Fremtiden bestemmer  
NAF, Vel frem  

Ikea, Velkommen muligheter 
Fjordkraft 

Coca Cola, George the poet 

Lotto/visning  
Strandaskinke, kan bare lagas på 
Stranda 
Finn, penneflørt 
Maarud, Foreldremøte 
T-We, se sammen fra hverandre 
Onecall, svigermor 
Aftenposten, skråsikkerhet 
Fjordland Box  
Telenor Next, Pioner 
Telenor, kjærlighet før og nå  
Telenor, freud couture  
Vipps mobil, allsang  
Talkmore, gapestokk  
Infinitum, Warholm  
Onecall, pengedum  
Extra, gjør det billig  
Extra, gjør julen billig 
Jula, far stiller opp 
McDonalds, sammen på avstand 
Jula, sang  
(L)otto  
Power, legg ekstra power i julen 
Orkla, Kims  
VG, Vegard Harm  
Ikea, Velkommen annerledesjul 
Extra, mer sommerjobb 
Elkjøp, gi tid til de du er glad i 
DNB, vinnelandslaget  
Posten, make christmas great again 
Flytoget, love is in the airport  
Big One, ikke vær munk  
CocaCola, the letter 
Vy, Tilbake til hverdagen 
MG 
Finn.no, dønn ærlig 
Tine Melk, Tine nissen 
Mercedes-Benz, Weeknd 
Totenflak, Kortreist potetgull 
Prior, Tung hverdag 
Ikea, Ta vare på det du har 
Power. Legg ekstra Power i hverdagen  
Jula, ingenting kan stoppe jula 
Clas Ohlson, first aid repair kit 
Grandiosa, Frossen kjærlighet  
Audi, let it go  
Paracet, Ta vare på hverandre  
XXL, gi bort noe større til jul 
Tine melk, tåka 
Telia, klin kokos umulig  
Safari, fristeTV  
DNB, korona 
Clas Ohlson, real santa 

Nedenfor er de 95 filmene i testen 
fordelt etter de to kategoriene over. 

52 FILMER

2.
43 FILMER

1.



Mediacom måler oppmerksomhet og liking i 
Reklamebørsen. Fordi høyre hjernehalvdel 
opererer som en autopilot som avgjør hva 
venstre hjernehalvdel blir oppmerksom på 
valgte jeg å fokusere på de to kategoriene av 
filmers evne til å skape oppmerksomhet og bli 
husket.  

For å kunne vurdere ulike filmer uavhengig av 
reklametrykk opererer Mediacom med et 
begrep som de kaller for terskelfrekvens. Med 
det menes hvor mange ganger må en film 
ses, før folk legger merke til den. 
Terskelfrekvensen beregnes gjennom å 
sammenligne oppmerksomhet for kampanjen 
med kampanjens dekningskurve. Dette er 
med andre ord ikke et mål på filmens totale 
oppmerksomhet, men et estimat på hvor god 
en film er til å generere oppmerksomhet. Jo 
lavere terskelfrekvens, jo mer effektiv er 
filmen. Hvis en film har terskelfrekvens 1 betyr 
det at absolutt alle som har hatt  teoretisk 
mulighet til å se filmen på TV har lagt merke 
til den. Fordi de fleste av filmene også har 
fått ekstra dekning via online video og/eller 
viral spredning er det likevel mulig å få en 
lavere terskelfrekvens en 1. 

For å bli målt av reklamebørsen må filmene 
ha blitt vist for mer enn 100 TRP på TV, hatt 
profilerende elementer og vært på 20 
sekunder eller mer.

Resultater

Vurdering av 
effektivitet

Benchmarksnitt 
for Reklamebørsen 
siste 4 år

En historie utspiller seg

Bildene blir forklart

31

38+

-

12

13

Snittet for effektivitet 
(terskelfrekvens) de siste 4 årene i 
Reklamebørsen var pr. Desember 
2020 på 4,8. Grafen under viser antall 
filmer som leverer bedre enn snittet 
(+) og andel som leverer dårligere enn 
snittet (-). Mønsteret er veldig tydelig. 
Av de 52 filmene med karakterdrevet 

historiefortelling leverer 38 
oppmerksomhet over snitt, 13 under 
og 1 på.  Av de 33 filmene hvor bildene 
blir forklart leverer 12 filmer 
oppmerksomhet over snitt, mens 31 
leverer under snitt.  



Blant de 20% beste filmene er det 16 filmer med 
karakterdrevet historiefortelling. Unntaket er en 
film fra Coop Extra. Dette var en film som kom 
rett etter coronanedstengingen, og handlet om 
viktigheten av å vaske henda. I en periode hvor 
landet var nedstengt var det informasjon som 
veldig mange var interessert i.

Hvis vi deler alle 
filmene inn i fem like 
grupper, ser vi også et 
tydelig mønster. 

Mål for effektivitet: 
Terskelfrekvens 
(jo lavere jo bedre) 

En scene utspiller seg
Bildene blir forklart
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Maarud - Foreldremøte

Lotto - Visning Onecall - Svigermor

Aftenposten - Skråsikkerhet

Telenor - Freud couture Coop Extra - Gjør det billig

Blant typiske filmer som lar deg være en flue på veggen har jeg 
trukket frem noen gode eksempler til høyre. Samtlige er blant de 
20% beste på å levere oppmerksomhet, samtidig som de har høy 
liking. Klikk på lenkene for å se de ulike filmene.

Dette er en klassisk venstre hjernehalvdel film hvor Leo Ajkic 
henvender seg direkte til deg som seer, og snakker om miljø og 
resirkulering. Med andre ord en fyr mange kjenner, snakker på en 
interessant måte om noe mange er opptatt av. Da kan det være 
effektivt å henvende seg til venstre hjernehalvdel. Se filmen her.

Flue på veggen filmer

Grønt punkt filmen med Leo Ajkic 
er et annet interessant unntak. 

Gode eksempler på «Flue på 
veggen» filmer

https://www.youtube.com/watch?v=ss1_sUCGsZQ
https://www.youtube.com/watch?v=JV778YYtkkQ
https://www.youtube.com/watch?v=dMIbXXaeWPE
https://www.youtube.com/watch?v=I8pk3Du1gTo
https://www.youtube.com/watch?v=I8pk3Du1gTo
https://www.youtube.com/watch?v=I8pk3Du1gTo
https://www.youtube.com/watch?v=uS73e9cu9HY


Blant 1/5delen av filmene som scorer dårligst på 
evne til å skape oppmerksomhet er bildet 
motsatt. Her er det filmer hvor bildene blir 
forklart som dominerer. Samtidig er det ikke sånn 
at alle filmer som forteller historier leverer høy 
oppmerksomhet. Det kreves fortsatt at historien 
som fortelles er interessant og engasjerende.

De dårligste filmene
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Mål for effektivitet: 
Terskelfrekvens 
(jo lavere jo bedre) 

En scene utspiller seg
Bildene blir forklart



En interessant observasjon er at mange 
voicedrevne emosjonelle filmer sliter med å 
generere oppmerksomhet. Dette er en 
fortellerteknikk som er mye brukt i norske 
profilfilmer. Eksempler på slike filmer som 
leverer under benchmark er:

NAF - Vel frem OBOS - Fluen på veggen

Get blir Telia

Gilde - Santiago Ikea - Velkommen 2030

Aker Solutions - Power the change

Voice-drevne filmer 
sliter med 
oppmerksomheten

https://www.youtube.com/watch?v=EO2Zietc1rA
https://www.youtube.com/watch?v=I9ljTRPad4Q
https://www.youtube.com/watch?v=KLFzLo23sQA
https://www.youtube.com/watch?v=oOXabBemyFM
https://www.youtube.com/watch?v=s9Nq7rSuUg8
https://www.youtube.com/watch?v=MqscSiWXe9s


Ikea lagde to ulike «corona filmer» på 
sitt «Velkommen» konsept. Den ene var 

voicedrevet, og den andre viser oss «slice 
of life» uten å forklare.  Disse fikk vidt 

forskjellige resultater. Den første hadde 
en terskelfrekvens på 7,4 og var blant de 

20% dårligste, mens den andre 
oppnådde 2,4 og var nær topp 20%.

Ikea - Velkommen muligheter

Ikea - Velkommen annerledesjul 

https://www.youtube.com/watch?v=hANscE0hmRU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=n3AxHzxPKfw


Den ene er en «flue på veggen» som handler 
om et barnebarn og en bestemor som ser 
sammen fra hverandre ved bruk av T-We 

appen.  Mens den andre handler om den nye 
hverdagen hvor vi stort sett møtes digitalt. 

Denne er voicedrevet. Historien om 
barnebarnet og bestemoren kom på delt 

tredjeplass av alle testede filmer, mens den 
voicedrevne filmen leverte under benchmark i 

testen med en terskelfrekvens på 4,5.

Telenor, Se sammen fra hverandre

Telenor - Sammen på avstand

Også Telenor lagde to 
ulike Telenor-filmer. 

https://www.youtube.com/watch?v=AlTgyrsHI-A
https://www.youtube.com/watch?v=p__LMAgI4Fo


Statkraft - Framtiden bestemmer

En annen film som skiller seg ut blant den 
dårligste femtedelen er Statkrafts 

«Framtiden bestemmer». Dette er en film 
som leverer godt på liking (blant de 20 beste), 
og som også har vunnet en Sølvfisk, men som  

sliter med å nå ut bredt. Filmen bruker en 
rekke «venstre hjernehalvdel» virkemidler som: 

forklarende tekst, repetitiv lyd, raske klipp, 
aktør rett i kamera m.m. Det gjør den relativt 

krevende å følge med på. Men den blir altså 
godt likt av de som henger med hele veien. 

Statkraft har også en annen film på samme 
konsept. Denne bruker monolog og voiceover 

for å forklare. Mindre tekst gjør at den 
oppleves lettere å følge. Den leverer da også 

bedre på oppmerksomhet, men ligger 
fortsatt under benchmark. Se begge filmene 

under.

Statkraft - Framtidens stemme

Jo mer krevende film 
- jo vanskeligere å få 

oppmerksomhet

https://www.youtube.com/watch?v=HtkRx-JkV7I
https://www.youtube.com/watch?v=sloCHVkyhAk


Mønsteret i analysen er tydelig. Det er mulig å oppnå høy 
oppmerksomhet med begge de to kategoriene av filmer vi 
har analysert. Men sannsynligheten for å lykkes er mye større 
gjennom karakterdrevet historiefortelling enn gjennom filmer 
som må forklares gjennom tekst, voiceover eller monolog. 

Karakterdrevet historiefortelling drar oss inn i handlingen 
uten at vi trenger å tenke. Vi er fluen på veggen som 
observerer på autopilot. Det gjør at sannsynligheten for å bli 
filtrert bort er mindre enn for filmer som krever at vi bruker 
målrettet oppmerksomhet for å få med oss budskapet. Og 
at muligheten for å skape, justere eller forsterke et varig 
inntrykk er større. 

Filmer som krever at vi aktiverer venstre hjernehalvdel har 
større sannsynlighet for å bli filtrert bort av de som ikke er 
interessert i det filmen har å fortelle. Samtidig har andre 
analyser vist at denne typen filmer har større sannsynlighet 
for å få de som er interessert, f.eks. i en kategori eller et 
konkret tilbud, til å reagere umiddelbart (se f.eks.  Field & 
Binet, The Long and the Short of it). 

Konklusjon



Hva med digitale flater?

Guidelines for digitale flater er gjerne utviklet med 
utgangspunkt i at folk flest velger bort reklame. Og 
som igjen gjør at vi i enda større grad enn for TV 
velger fortellerteknikker som blir filtrert bort. Logo og 
budskapet rett i fleisen treffer de som er interessert, 
og blir ignorert av de fleste andre. Det er en 
utfordring hvis oppgaven er å bygge merkevare. 

Kanskje handler det ikke alltid om å få formidlet 
budskapet iløpet av 6 sekunder, men heller om 
hvordan man kan få folk til å bruke mer tid. Men siden 
det er krevende å få folk til å stoppe opp, og vente på 
at spenningen bygger seg opp i en tradisjonell 
reklamefilm mens de scroller gjennom Facebook 
feeden, så bør man kanskje tenke at Facebookfilmen 
er en brikke som fyller ut et større bilde. Kanskje man 
heller skal prøve å utvikle rikere reklameunivers med 
særpreg og gjennkjennbarhet. Slik at man istedet for 
å vise en logo i første frame, heller kan introdusere 
karakterer som skaper forventning om tid vel 
anvendt. For selv om det ikke er logoer i bildene under, 
tror jeg mange vil kunne gjette hvem som står bak. 
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