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10 essensielle begreper innen digital markedsføring 

 
Hei J  

 

Jeg heter Petter og har jobbet med 
markedsføring siden 2011 – de siste 3 årene 

har jeg jobbet som markedssjef for 
nettbutikken Pictureit.no – gründerbabyen til 

meg og min samboer Solgunn som vi startet 
sammen i 2015. 

 
I løpet av disse årene har jeg lært og erfart mye spennende om digital 

markedsføring.  
 

Dette er erfaring som jeg har lyst til å dele med deg 👍 

 

I denne PDF-en får du en innføring i begreper som er nyttige å ha kontroll 
på når du skal jobbe med digital markedsføring. 

 

God leselyst 😄 
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Ta kontroll 

 
Har du kontroll på disse begrepene er du godt på vei til å ta kontroll over 

din digital markedsføring. 
 

Med digital markedsføring følger det et helt eget fagspråk som kan virke 
umulig og uforståelig å sette seg inn i. Noe som bare «ekspertene» kan ha 

kontroll på.  
 

I denne PDF-en gir jeg deg en forklaring på 10 essensielle begreper som 
jeg bruker i hverdagen i jobben min som markedssjef i Pictureit.no.  

 
 

Begrepene 

 

Når man bruker begreper innen digital markedsføring snakker man ofte 
om KPI-er (nøkkeltall) – dette er begreper som forklarer ulike måleenheter 

som sier noe om effekten av markedsføring.  
 

F.eks. kan man si. 
 
«Denne kampanjen har en utrolig god CONVERSION RATE, den har også 

en god CPO og fin RETURN. Derfor øker jeg dagsbudsjettet med kr 500,-» 
 

Hvis dette ikke gir mening nå, håper jeg det gir mening etter du har lest 
PDF-en. 

 

English? 

 

Legg merke til at alle begrepene er på engelsk, dette er ikke fordi 

begrepene ikke eksisterer på norsk, men fordi mesteparten av ressursene 
man kan få tak i om digital markedsføring er på engelsk.  
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Derfor gir det ikke mening å bruke begrepene på norsk, man får langt flere 

treff på google-søk på engelsk 

 

 

Revenue 

 

Revenue er enkelt og greit omsetning. Hvor mye revenue du har generert i 

løpet av en periode er avhengig av markedsføringen, produktene / 
tjenestens relevans og varebeholdning/kapasitet. Begrenset 

varebeholdning/kapasitet vil effektivt begrense omsetning da det ikke er 
mer å selge på når det er tomt. 

 
 

Ad Revenue 

 

Ad Revenue er en mer spesifikk KPI da den forteller oss hvor mye 
omsetning en bestemt annonse har generert. Dette er nyttig når man skal 

regne ut lønnsomheten til bestemte annonser – noe man ofte vil gjøre for 
å sikre at man driver så lønnsom markedsføring som mulig. 

 

 

Impression 

 

En impression er en annonsevisning og første steget i en kjøpsprosess. 
Impressions er gjerne det første måletallet man ser på når man skal 

analysere en annonse. 
 

I annonseverktøyene vi bruker, enten det er Facebook, Google Ads, 
Snapchat osv, vil impressions være noe vi kan måle og noe som gir oss 

en pekepinn på annonsens effekt. 
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Antall impressions forteller oss hvor mange visninger annonsene våre har 

hatt i et gitt tidsrom.  
 

F.eks kan en annonse har mottatt 12,000 impressions i løpet av en 12-
timers periode. 

 
Merk. 12,000 impressions betyr ikke at annonsen din er vist til 12,000 

personer. En person kan bli eksponert for annonsene dine flere ganger i 
løpet av en 12-timers periode.  
 

Facebook begrenser annonsevisninger til én gang per person hver andre 
time. Instagram begrenser annonsevisninger til én gang per person hver 

tredje time. 
 
*https://www.facebook.com/business/help/285326585139636?id=561906377587030 
  

 

CTR 

 

Click Trough Rate – dette er en KPI som forteller oss hvor mange klikk en 

annonse generer basert på antall Impressions.  
 

Hvis en annonse har fått 100,000 impressions og totalt har generert 1200 
klikk gir det oss en CTR på 1,2%  

 
Slik regner man CTR: 

 
Klikk / Impressions * 100 

 
CTR er en nyttig KPI nyttig hvis man kjører mange annonser – da kan man 

sammenligne CTR fra annonse til annonse og kjøre videre med de 
annonsene med høyest Click Trough Rate da dette sikrer mest mulig 

trafikk til siden din. 
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CPC 

 
Cost Per Click – dette er en KPI jeg bruker veldig mye når jeg jobber med 

å optimalisere annonsene mine.  
 

I utgangspunktet vil vi ha lavest mulig CPC, om denne skulle være 
unormalt høy er det en pekepinn på at annonsen kanskje ikke er så god 

som den burde være.  
 

Merk. CPC vil variere fra sesong til sesong – med Facebook-annonsering 
vil man se at CPC øker rundt juletider da det er ekstra stor pågang med 

annonsører på plattformen. Cost Per Click er derfor ikke alene egnet til å 
avgjøre sunnheten til annonsene dine.  
 

Slik regner man CPC: 
Annonsekost / Antall klikk  

 
F.eks.  

 
En annonse har kostet kr 5,000,- og generert 800 klikk – det gir oss en 

Cost Per Click på kr 6,25,- 
 

 

Conversion Rate 

 

Konverterinsrate på norsk, Conversion Rate gir oss en veldig konkret 
pekepinn på hvor god markedsføringen vår er. Den forteller oss i prosent 

hvor mange kjøp/ registreringer/ påmeldinger o.l. vi har oppnådd i en 
bestemt periode. 
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Slik regner man Conversion Rate: 

 
Antall ordre / Antall besøk * 100 

 
F.eks.  

 
På en dag kan Pictureit.no ha 1,500 besøk og 70 ordre. Det gir oss en 

Conversion Rate på 4,6%. 
 
Om dette er en god eller dårlig Conversion Rate kan man avgjøre ved å 

sammenligne med tidligere perioder eller finne ut hva den ligger på i snitt.  
Da finner man ut om man ligger over eller under tidligere periode eller 

snittet.   
 

Er Conversion Rate unormalt lav, er det sannsynlig at man kjører annonser 
med for høye budsjetter. Disse annonsene generere trafikk, men ikke god 

nok trafikk til å sikre nok ordre. 

 

 

CPO 

 
Cost Per Order, dette er en enkelt KPI som sier oss mye om 

lønnsomheten til annonsene våre. Rett og slett hvor mye vi betaler per 
ordre.  

 
Man bør alltid ta høyde for CPO når man regner inn dekning på 

produktene eller tjenestene man skal selge. 
 

Slik regner man CPO: 
 

Annonsekost / Antall ordre 
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F.eks.  

 
En Facebook-annonse for Pictureit kan ha kostet kr 1200,- og generert 35 

ordre.  
 

Da har vi betalt 1200 / 35 = 34,28,- pr. ordre. Om dette er en god CPO 
eller ikke avgjøres av omsetningen hver ordre står for. 

 
 

AOV 

 

Average Order Value, gjennomsnittlig ordreverdi. Denne KPI-en kan vi 
sette i direkte sammenheng med CPO, da denne langt på vei forteller oss 
om CPO er god eller ikke. 

 
Slik regner du AOV: 

 
Revenue / Antall ordre 

 
F.eks.  

 
På en dag har Pictureit omsatt for kr 40,000,- fordelt på 73 ordre. Da får 

vi en AOV på 40,000 / 73 = 547,- 

 

 

ROAS 

 

Return On Ad Spend – dette er en KPI som sier veldig mye om 
lønnsomheten til annonsene vi kjører. Den forteller oss hvor mye vi 
omsetter for per krone vi bruker på markedsføring.  
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ROAS er en KPI som er veldig fin å styre annonsene etter. Man kan f.eks. 

justere budsjettene opp og ned etter hvor god ROAS annonsene 
genererer.  

 
ROAS kan bl.a. fremstilles som et enkelt tall – f.eks. 5, det betyr at vi for 

hver krone brukt på markedsføring omsetter for 5 kroner. 
 

Slik regner du ut ROAS: 
 
AdRevenue / Ad Spend 

 
F.eks.  

 
På en kampanje for et bestemt produkt har Pictureit brukt kr 5,000,- i 

AdSpend. Denne kampanjen har omsatt for kr 25,000,- for å regne ROAS 
bruker vi formelen over. 

 
25,000 / 5,000 = 5 [1/5] 

 

 

A/R Ratio 

 

AdSpend / Revenue ratio – dette er en KPI som vi selv har definert for 

Pictureit. I praksis handler dette om å se på forholdet mellom de totale 
markedsføringskostnadene og den totale omsetningen. 
 

Målet med denne KPI-en er å få et helhetlig bilde av hvor lønnsomt man 
driver fra dag til dag.  

 
Man kan fint rapportere gode tall på enkeltstående annonser, men fortsatt 

tape penger om man ikke ser på helheten. 
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Når jeg fyller inn rapporten for salg og markedsføring for Pictureit har jeg 

A/R Ratio som en egen KPI som henter ut AdSpend fra alle 
markedsførings kanaler og setter disse i sammenheng med den totale 

omsetning.  
 

Slik regner du ut A/R Ratio: 
 

Total AdSpend / Total Revenue * 100 
 
F.eks.  

 
På en dag har Pictureit.no brukt totalt kr 3,000,- på markedsføring fordelt 

på alle kanaler.  
 

Omsetningen denne dagen var kr 45,000,- for å regne ut A/R Ratio kan vi 
bruke formelen over.  

 
3,000 / 45,000 * 100 = 6,6%  

 
Dette er KPI-en vi bruker internt til å svare på spørsmålet «hvordan 

fungerer markedsføring i dag?»  
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Oppsummering 

 

Vi har nå tatt for oss 10 begreper innen digital markedsføring som jeg 

mener det er essensielt å være bevisst på.  
 

Målet med artikkelen var å gi deg en oversikt over de begrepene jeg 
mener det er mest aktuelt for deg å kunne. Enten du skal jobbe med 

markedsføring selv, eller koordinere markedsføring med eksterne 
leverandører er det en fordel å vite nok til å være trygg på at du får igjen 

for det du investerer.  
 

Jeg håper denne artikkelen har vært nyttig, om du vil vite mer kan du 
alltid sende meg en mail på hei@fremheve.no.  

 
Mvh 

 
Petter Stensig 
Fremheve.no 



HÅPER INNHOLDET I DENNE PDF-EN 
HAR VÆRT TIL HJELP :) 

HAR DU SPØRSMÅL? 

SEND MAIL TIL  HEI@FREMHEVE.NO

PETTER STENSIG
FREMHEVE.NO
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