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I AM CONTENT 
MARKETING

Jeg har blitt 
voksen. Nå har jeg bare tre 

barnesykdommer! 



De 3 barnesykdommene

1. Uklare målsettinger som 
man ikke vet hvordan man 

skal måle effekten av

2. Mer idédrevet enn 
datadrevet 

3. Mangler systematisk 
metode for testing og 

kontinuerlig optimalisering

I AM CONTENT 
MARKETING



Konverteringsoptimalisering (CRO) er 
en metode for å jobbe systematisk med 
å få flere av brukerne til å konvertere.



Få flere av brukerne 
til å gjøre det du vil



Kun nettside Alle kanaler



Optimaliseringsprosessen



1. Fordi vi så at 
(data/feedback) 

2. Forventer vi at (endring) 
vil forårsake (effekt)

3. Vi vil måle dette ved å 
bruke (måltall)

Fra idé til
hypotese



Optimaliseringsprosessen



1. Krever tydelige mål og 
effektmåling

2. 100 % datadrevet

3. Gir deg en metodikk for å 
jobbe systematisk med 

kontinuerlig optimalisering

I AM CONTENT 
MARKETING



Innholdsmarkedsføring Konverteringsoptimalisering

Snilt
barn

Slem 
støvsugerselger



Fra totalt 
uinteressert til 

lojal kunde
KALD

VARM

HOT



The secret to high conversion rates is 
not actually on the company website. 

They occur inside the mind of the
visitor.

Matt Dombrow, founder of Clixo.
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* Neuro Web Design, Susan Weinschenk



6 drivere og barrierer  
i webpsykologi 



1. Relevans 

Talk ego to me, baby!

Hva i huleste har dette 
med meg å gjøre?

EGO



Konverteringsdriver

Relevans



2. Sosialt bevis

Vi ønsker mer enn alt å høre 
til

Vil jeg bli en 
del av gjengen? 



Anmeldelser

Ratings

Antall nedlastninger

Konverteringsdriver

Sosialt bevis 20 % 
CVR



3. Begrenset tilgang

Vi hater å gå glipp av ting

Nå får alle med seg 
dette utenom meg!



Nyhetsbrev

1,8 % konverteringsrate3 % konverteringsrate

+ 66 %

Konverteringsdriver

FOMO



4. Bekymringer

Vi flykter når vi blir usikre

Hva skjer hvis jeg 
trykker der?



Original

Variant 1

28 % CTR

50 % CTR

+ 78 %

Konverteringsbarriere

Bekymring



5. «The law of least effort»

Vi tar enkleste vei til målet 

Finnes det en enklere 
måte å gjøre dette på?



Konverteringsdriver

Enkelhet

50 % påmeldingsrate

10 % konverteringsrate



6. Historiefortelling

Vi blir mer engasjert av 
historier

Jeg ser det for 
meg! 





Motivasjon  
Friksjon  
=
Økt konverteringsrate

+
-



Takk for meg!
Jeg håper alle de tre hjernene dine likte det.


