
“We have come to earth to save humans from bad 

Conversion rates & Web sites that suck” 



2  

Varför är 

vi här? 



Trafik Resultat 



The perfect storm 
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+ 10-20% 

+ 
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The old paradigm: 

Half the money I spend 

on advertising is wasted.  

 

The trouble is  - I don't 

know which half. 

John Wannamaker 
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The new paradigm: 

You know exactly what 

you get from each (digital) 

advertising dollar spent. 

 

The trouble is  - You can't 

spend any more without 

losing more money. 

John Ekman 



8  

Conversion Rate Optimization is born 



Vi är nr. Vi är typ 

personer 

Vi har gjort mer än 

projekt 
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Skrytbilden 

Media E-Handel B2C B2B 

? 





Andel av besöken 

50% 



Konverteringsgrad 

50% 



Kommer det här att hända? 



Detta är vad som händer 



17  Freddy Sobin 



Perfect! 

We can just sit on 

our ass and watch it 

happen!! 
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OK, vad handlar det 

här om då? 
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OK, vad handlar det 

här om då? 
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OK, vad handlar det 

här om då? 

38% 
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Jo men  - Det är ju 

bara första gången  

man kommer till sajten! 

100% !!! 





















En enda gång ser det ut så här 

På designerns datorskärm 

Sedan kommer det påverkas av: 

Skärmstorlek 

OS/Browser version 

Overlays 

Tangentbord 

Nätverk/Web site speed 

Autocorrect 



Två fel med reklamare 

med halsduk inomhus 



Get out of the office! 
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Skistar (mobile) 

Fixa felen 



Offline marketing is about 

getting attention 

 

Online marketing is about  

paying attention 

Gerry McGovern 
@conversionista 



Vi går från:  

Getting Attention 

 

Till:  

Matching Intention 

Jag själv 
@conversionista 
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#1 Website speed 



Allting går fortare eller….. 

40 

2 sek 

Desktop Mobil 

5-7 sek 

Typ 

“mycket 

snabbare” 

Typ 

“mycket 

slöare” 
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testmysite.thinkwithgoogle.com 

https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
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#1 Website speed 

#2 Website speed 

#3 Website speed 

conversionista.se/laddtid-konvertering/ 

https://conversionista.se/laddtid-konvertering/
https://conversionista.se/laddtid-konvertering/
https://conversionista.se/laddtid-konvertering/
https://conversionista.se/laddtid-konvertering/


Ok, om de inte kommit för 

att handla just nu, vad kan 

vi få dem att göra? 

@conversionista 





#4. Connect the dots 
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Potential 

Få besökare att komma 

tillbaka med hjälp av 

nyhetsbrev 

Identifiera unika 

besökare cross device 
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+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 



Besökare har olika mål i olika 

devices.  

Om målet inte är att handla - 

Gå för epostadressen. 

@conversionista 





Hur mycket tid lägger vi på 

appar vs mobil-webb? 

56 

50% 0% 100% 

App Mobil webb 
? 

+80% 

Källa: Flurry 

http://flurrymobile.tumblr.com/post/127638842745/seven-years-into-the-mobile-revolution-content-is
http://flurrymobile.tumblr.com/post/127638842745/seven-years-into-the-mobile-revolution-content-is


Det är våra vanor och 

beteenden i appar som 

styr våra förväntningar på 

mobila webbsidor 

@conversionista 



Lite vanliga appar 



Lite vanliga mobil-webbar 
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Hur svårt kan det va? 

Image: Luke Wroblewski 



T
E

S
T

 

https://youtu.be/OkeJg92PA4E Källa: Luke Wroblewski 

Google gjorde ett litet test.. 



Hur lång tid kommer det 

att ta innan ALLA mobila 

webbsidor har 

bottennavigering? 

@conversionista 
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Känner du dig så här? Eller så här? 
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Hur tror ni den 

här personen 

kände sig? 

12 klick! 



A
/B

-

T
E

S
T

 
Hur många fler klick kunde vi få? 

+23% Klick på ring 

B C A 
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Lagom stort och lätt att nå 



Now what is this? 



conversionjam.co

m 
The best will come - Will you? 

World’s largest conversion & growth event 
…comes to Oslo 

Latter, 27 Sept 

http://conversionjam.com
http://conversionjam.com
http://conversionjam.com

