
Persuasivt Web Design 

Web Design der overbeviser



Problemet



Information 
overload
Web designerens største problem er 
at fange den besøgendes 
opmærksomhed - efter sigende skal vi 
have fanget brugerne på 8 sekunder 
(eller hurtigere)

Så første gang, vi får en ny gæst på 
sitet, skal vi overbevise ham/hende 
om at vi er gode...



“Persuasivt 
webdesign”
Sådan fanger vi brugerens 
interesse - baseret på Susan 
Weinschenks “When They Click” 
(og lidt mere)



Hjernens plads i beslutningssystemet
Mange af de beslutning vi tager, tages ubevidst.

Hvis vi vil lave et overbevisende site skal vi kommunikere til 
hjernens tre centre:

–Det logisk/rationelle center

–Det emotionelle/sanselige center

–Reptil-hjernen - det instinktbårne center



Lad os lave en lille test!
Vi skal se på fem sites i et par sekunder hver...













Hvilke forsider fangede jeres 
opmærksomhed?
I må gerne række hånden op flere gange!

1. Jyske Bank
2. Lagkagehuset
3. Abercrombie & Fitch
4. Ikea
5. Norrøna 

Og hvorfor?

Bonus: https://m
alepower.com/ 

https://malepower.com/


Reptilhjernen
Scanner konstant omgivelserne. Og er 
groft sagt kun på udkig efter tre ting...

Mad 

Attraktive mennesker 

Farefulde momenter

Så mad, attraktive mennesker og 
farlige ting kan altså tiltrække 
opmærksomhed!



Den 
emotionelle 
hjerne
Hvis vi vil fange opmærksomheden 
mere end blot et par sekunder, skal vi 
få skabt forbindelse til den 
emotionelle hjerne

Her skal vi begynde at knytte 
emotionelle bånd med brugeren

Det gøres ved at fortælle historier 
og bruge billeder, der skaber 
emotionel kontakt

Rich media er super-duper godt til 
historiefortælling - se eksempelvis 
http://blacknegative.com/ 

http://blacknegative.com/


Den emotionelle 
hjerne & billeder
Noget af det vi kommer til at arbejde 
meget med er billeder - det er let 
tilgængeligt, og et billede fortæller 
mere end 1000 ord..

Attraktive personer svarende til 
målgruppens alder, livsstil, type mm. 
er et must

Man skal kunne se ansigterne, og 
personerne må gerne kigge ind i 
kameraet!

Eksempel: 
https://www.closed.com/stories/look
book/ 

OBS! Eye tracking research: Billeder 
ignoreres hvis irrelevante (dårlig 
brug af stock foto)

http://www.hm.com/dk/
https://www.closed.com/stories/lookbook/
https://www.closed.com/stories/lookbook/


Den 
logisk/rationelle 
hjernedel
Vi har fanget reptilhjernen, og skabt 
emotionelle bånd til den emotionelle 
hjerne. Den rationelle hjernedel skal 
nu overtales som det sidste...

Troværdighed bygges i høj grad på 
overfladiske kriterier (B. J. Fogg) - 
kort sagt: Flot visuelt design.

Men selvom vores valg i høj grad er 
underbevidst, skal vi kunne 
argumentere for vores valg

Sørg for at der er gode argumenter 
for valg af jeres app/website – det 
kan gøres ved at svare på en række 
spørgsmål…

-



Argumenter til 
den 
logisk/rationelle 
hjernedel



Argumenter: Logisk/rationelle hjerne
Hvem henvender sitet sig til?

Hvad tilbydes?

Hvor kan det der tilbydes bruges?

Hvordan virker det?

Hvorfor er det relevant for den besøgende?

Hvornår kan det bruges?

Eller den helt korte: Hvem, hvad, hvor, hvordan, hvorfor og hvornår?



Hvem 
henvender 
sitet sig til?
Kend din målgruppe - så er det 
nemmere at kommunikere til den!

Målgruppen skal afspejles på 
webløsningen, så brugeren har let 
ved at identificere sig med “det 
visuelle miljø”

Udnyt social proofing: Andre 
brugere, testimonials, succes stories 
mv.

Eksempler på samme tilbud, to 
forskellige målgrupper:

https://www.single.dk/ og 
https://www.victoriamilan.dk/ 

https://www.single.dk/
https://www.victoriamilan.dk/


Hvad tilbydes?
Kommuniker kort og tydeligt hvad der 
tilbydes

For at formidle hvad der tilbydes, 
kan du eksempelvis:

- Bruge en tagline
- Elevatorpitch
- Bruge simple, grafiske 

beskrivelser

Eksempel på tagline, elevatorpitch 
og simpel grafik (billede): 
https://www.endomondo.com/ 

https://www.endomondo.com/


Hvor kan det 
der tilbydes 
bruges?
Ud over hvad der tilbydes, er det også 
godt at illustrere hvor det skal bruges.

Igen her, brug tagline, elevatorpitch 
og simpel grafik til at illustrere hvor 
løsningen kan bruges. 

Endomondo har lidt svært ved at 
vise “the personal trainer in your 
pocket” - men the tile app viser 
tydeligt hvor produktet anvendes:

https://www.thetileapp.com/ (scroll 
ned)

https://www.thetileapp.com/


Hvordan 
virker det?
“Sådan virker det” og/eller 
produktpræsentationer skal give en let 
tilgængelig oversigt over hvordan 
produktet/servicen virker

Nogle brugere vil bare have de 
grundlæggende informationer, 
andre vil mere i dybden. 

Så del gerne forklaringen op i 
“chunks” så det er lettere at tygge 
sig igennem:

- Først den ultrakorte udgave
- Så den uddybende udgave - 

velskrevne og præcise tekster, 
billeder og video

- Og så “datasheets” til nørderne

Eksempel: 
https://www.nokia.com/en_int/phone

s/nokia-8   

https://www.nokia.com/en_int/phones/nokia-8
https://www.nokia.com/en_int/phones/nokia-8


Hvorfor er det 
relevant for 
den 
besøgende?
Udbyttet for brugeren skal formidles 
frem for produktet/løsningens features

Hvordan kan udbyttet formidles?

Igen: Brug en tagline, Elevatorpitch 
og simple, grafiske beskrivelser

https://www.4shared.com/ vs.

https://www.google.dk/intl/da/drive/ 

https://www.4shared.com/
https://www.google.dk/intl/da/drive/


Hvornår kan 
det bruges?
Afhænger i høj grad af hvad der 
sælges!

Hvornår det der sælges kan bruges 
afhænger i høj grad af produktet og 
forretningsmodellen: Freemium, 
premium, køb, on-demand…

Under alle omstændigheder: 

Vi har brug for en CTA (Call to 
Action) så brugeren kan købe/signe 
up:

https://www.netflix.com/dk/ 

https://www.netflix.com/dk/


Nu har vi kigget på hvordan vi 
kan tale til hhv. reptilhjernen, det 
emotionelle center og den logisk 
rationelle hjernedel

Lad os så se på samspillet mellem 
de tre!



Fang 
Opmærksomheden!
Vi kan ikke multitaske (vi simultantasker)

Vi forstyrres let p.g.a. reptilhjernens samarbejde 
med vores sanser

Central- og perifærsyn: perifærsynet fanger:

–Bevægelse og blinkende ting

–Mennesker, mad og farer indhold

Eye-tracking test: Giver data om centralsynet – vi 
har ikke så meget empiri om perifærsynet



Udnyt perifærsynet
Udnyt perifærsynet aktivt:

- Hvor vil vi lede brugeren hen til/væk fra?
- Og hvor vil vi ikke have fokus på andet?
- Hvordan vil vi gerne have brugeren til at 

gennemløbe vores site?

Det er eksempelvis derfor alt fjernes, når man skal 

købe det der er i indkøbskurven…





Samspillet mellem 
hjernedelene
Fang reptilhjernen: Skab opmærksomhed med 

mad, attraktive personer, lurende farer og 
bevægelse

Tal dernæst til den emotionelle- og den rationelle 

hjernedel - undgå distraherende elementer, der 
fanger reptilhjernen, på de steder hvor vi vil have 
brugeren til at holde fokus!



Og lad os slutte af med en “liste 
over design- og 
indholdselementer, vi kan bruge 
til at lave persuasivt webdesign!
Altså: Indholdselementer, vi kan 
overveje på vores forside / landing 
pages.



Persuasivt Webdesign Listen

Reptilhjernen: Fang opmærksomhed: Mad, attraktive mennesker og 
farefulde momenter og bevægelse

Den emotionelle hjerne: Væk følelser (design, billeder,   storytelling)

Den logiske: Overbevis med informationer:

- En tagline og elevatorpitch, der kort forklarer sitet/løsningen
- Grafiske beskrivelser, der viser hvad det er, hvordan det virker, hvornår 

det kan bruges mv. 

- Bevis for at andre bruger løsningen (og er glade for det) – social proofing 

med testimonials, success stories, samarbejdspartnere mm.

- Indhold i flere “chunks” med forskellige fokusområder/detaljeringsgrader, 

så en brugere kan søge efter de informationer, der er aktuelle for 

ham/hende. Her er der fokus på godt indhold: Videoer, velskrevne tekster, 

billeder mm.

- Klare og tydelige CTAer, der kan sætte en i gang med at bruge produktet!



Jeres opgave: Hvordan kan du bruge 
tankerne fra persuasivt webdesign til 
jeres webløsninger? 

Hvordan kan i bruge det til at redesigne 
forsiderne på jeres websites? 



Videre research: 
“Persuasive UX” serien på Lynda.com af Chris Nodder
Susan Weinschenk - When they click (fronter)



?


