
Almi
Marknadsföringslexikon
– få grepp om marknadsbegrepp



Som entreprenör, marknadsförare och företagare kan det ibland vara 
svårt att hänga med i alla begrepp som används inom den moderna  
marknadsföringen. Stora framsteg i digital marknadsföring under de  
senaste åren har gett upphov till många nya begrepp och fraser. Vi har  
här valt ut 80 begrepp som kan vara bra att ha koll på inför 2020. 

I detta marknadslexikon har vi försökt hålla oss till svenska, men eftersom 
många begrepp är nya finns det ännu inte någon bra svensk översättning.  
För att undvika att ett uttryck får fel betydelse har vi då därför valt att  
behålla det engelska ordet.



Använd detta marknadslexikon för att slå upp enstaka ord – eller ta  
fram temuggen, kryp upp i soffan och nörda ner dig i moderna 
marknadsföringsbegrepp.

Almi marknadslexikon 2020 kommer att
• hjälpa dig i sökandet efter mer information
• hjälpa dig förstå termer och begrepp i olika tjänster och programvaror
• hjälpa dig bli en bättre beställare
• hjälpa dig se snygg ut inför kollegorna.



A
A/B-testning A/B-testing 
är en metod som används för att testa och optimera olika typer av 
innehåll och scenarion. Exempelvis kan en rubrik på en hemsida 
testas genom att under en given tidsperiod erbjuda 50% av 
besökarna en alternativ rubrik samtidigt som resterande 50% får 
se den tidigare rubriken. Under testet mäter man effekten av de 
båda alternativen och kan sedan optimera innehållet genom att 
välja det alternativ som presterat bäst. 

Affilliate marknadsföring Affilliate Marketing 
är en form av marknadsföring på Internet som bygger på 
intäktsdelning mellan digitala annonsörer och digitala publicister 
(bloggar, nyhetssidor m.m.). Den digitala annons-
ören bygger ett stort nätverk av publicister som får prestations-
baserad ersättning för att visa den digitala annonsörens annonser, 
vanligtvis baserat på försäljning, klick, registreringar eller en 
kombination av dessa.

Affärsblogg Business blogging 
är i stora drag som en vanlig blogg men med ett marknads-
strategiskt läge. Affärsbloggen hjälper marknadsförare driva trafik 
till sin sajt, konvertera trafiken till leads och visa på kunskap inom 
ett strategiskt viktigt område. När man skriver för en affärsblogg 
bör man optimera innehållet för den mottagare man önskar nå. 

Analytics 
är ett samlingsbegrepp för analys av meningsfulla mönster 
i besökar- och/eller kunddata. Syftet med denna analys 
är att skapa en bättre bild av kundens/besökarens vanor, 
aktiviteter, rörelsemönster, behov, intressen m.m. Detta för att 
sedan skapa förutsättningar för bättre och mer informerade 
marknadsstrategiska beslut.

Annonsblockering Ad blocking 
är när användaren/besökaren med hjälp av en mjukvara block-
erar annonsering på Internet.

Användargränssnitt User interface (UI)
är det gränssnitt som låter användaren/besökaren kontrollera 
en mjukvaruapplikation eller en hårdvara. Ett bra användar-
gränssnitt ger en bra användarupplevelse genom att låta 
användaren/besökaren interagera med applikationen eller 
hårdvaran på ett intuitivt sätt. På en hemsida rör det sig om 
menyer, knappar, formulär osv.

Användarupplevelse User experience (UX)
syftar till den upplevelse som användaren/besökaren 
får när denne nyttjar och rör sig mellan en organisations 
olika webbsidor, appar, e-handlar och andra tjänster. 
Skillnaden mellan UI och UX kan beskrivas som att UI skapar 
förutsättningar för att vi ska kunna göra något och UX motiverar 
oss att faktiskt göra det.

Artificiell intelligens Artificial Intelligence (AI)
inom ramarna för marknadsföring, handlar ofta om anpassning 
och distribution av content utan direkt mänsklig påverkan. 
AI innefattar ofta även ett visst mått av självlärande och 
optimering för att nå förutbestämda mål. AI kommer under 
kommande år vara den drivande kraften i många tjänster 
och kanaler. Vi ser redan idag ett kraftigt övertag hos AI i 
tjänster som kundsupport via chattbottar, standardiserad 
kommunikation, produktrekommendationer, contentskapande 
(text), e-postpersonalisering och e-handelstransaktioner.

Avvisningsfrekvens Bounce rate
Ett mättal med två betydelser: 1) i webbanalys syftar det 
till den procentuella andel av besökare på en webbsida 
som lämnar webbsidan efter att sett en enskild sida; 2) i 
e-postmarknadsföring syftar det till den procentuella andelen 
av skickade e-postmeddelanden i en given kampanj som inte 
kunnat levereras till mottagaren.

B
Bannerannons Banner ad
är en grafisk webbannons, vanligtvis 468 pixlar bred och 60 
pixlar hög (d.v.s. 468x60px). 

Blogg Blog
en frekvent uppdaterad, kronologisk, textbaserad webb-
publikation som består av personliga iakttagelser, åsikter och 
webblänkar.

Business Manager
är Facebooks administrationsverktyg för hantering av företags-
sidor och behörighet. Via Business Manager når man även 
Ads Manager som är Facebooks administrationsverktyg 
för marknadsföringskampanjer, målgrupper och annonser. 
Business Manager är ett måste för alla som vill satsa på en väl 
fungerande Facebookmarknadsföring.

C
Call To Action (CTA) 
är den del av ett marknadsföringsbudskap som syftar till att 
få en person att utföra en önskad aktivitet. I digital marknads-
föring är en CTA i regel en knapp, bild eller annan typ av länk 
som uppmanar användaren/besökaren att gå vidare till en 
webbplats, ladda ner något, lägga till en produkt i en kundkorg, 
genomföra ett köp, registrera sig för annan typ av riktad 
marknadsföring etc.



Click-Through Rate (CTR) 
är ett procentuellt tal som anger hur många besökare per 
hundra visningar som i snitt väljer att klicka på en annons eller 
CTA.

Content 
Visst kan vi översätta detta med det svenska ordet ”innehåll”, 
men i marknadsterminologin har begreppet ”content” en mer 
specifik mening. I relation till inbound marketing och content 
marketing syftar ”content” till information som har syftet 
att konsumeras, engagera och delas. Det rör sig vanligtvis 
om blogginlägg, video, inlägg på sociala medier, foton och 
podcastavsnitt. Content spelar en central roll i en framgångsrik 
inbound och content marketingstrategi.

Content Marketing (CM) 
är en form av marknadsföring som fokuserar på att skapa, 
publicera och distribuera content till en tydligt definierad mål-
grupp. Syftet är ofta att skapa uppmärksamhet och generera 
leads, expandera sin kundbas, öka sin näthandel, öka varu-
märkeskännedom och skapa trovärdighet.

Context
Om ”content is king” så får man nog säga att ”context is queen”. 
Att förse användaren/besökaren med innehåll är viktigt, men 
att säkerställa att detta innehåll är anpassat och relevant för 
den enskilde mottagaren är minst lika betydelsefullt. Eftersom 
dagens användare/besökare blir allt mer välinformerad och 
medveten om vilket innehåll man vill konsumera, blir det allt 
viktigare att kunna förmedla innehåll som är kontextuellt 
relevant. Om du äger en restaurang vill du ju exempelvis inte 
skicka rabattkuponger för en älggryta till en vegetarian.

Conversion rate (CR)
är den procentuella andel av besökarna på en webbsida som 
genomför den önskade aktiviteten.

Cookie
är en fil som vid besök på en webbplats lagras på 
användarens/besökarens enhet (dator, telefon, tablet) 
och som innehåller information som kan plockas upp vid 
framtida återbesök på webbsidan. Med hjälp av den lagrade 
informationen kan webbsidan exempelvis anpassa innehållet 
när användaren/besökaren besöker webbsidan andra gången.

Cost per action (CPA)
är en modell för debitering av webbmarknadsföring som helt 
grundas på en kvalificerad aktivitet, exempelvis genomfört köp 
eller registrering.

Cost per click (CPC) 
är en modell för debitering av webbmarknadsföring som 
grundar sig på antalet klick på en annons eller CTA. Kallas 
ibland även Pay per click (PPC).

Cost per lead (CPL) 
är en modell för debitering av webbmarknadsföring som 
grundar sig på antalet genererade kvalificerade leads. Kallas 
ibland även Pay per lead (PPL).

Customer relationship management (CRM) 
är, i sin allra enklaste form, en programvara som hjälper dig 
hålla koll på uppgifter för alla dina kunder. Men många mer 
avancerade CRM-system kan göra mycket mer, som att hantera 
bokningar av möten, mailutskick, telefonsamtal och avtal etc. 
Vissa CRM-system kan även hantera information från sociala 
nätverk så som Facebook, Linkedin, Twitter m.m. Har man en 
marknadsstrategi som innefattar leadsgenerering kan det vara 
fördelaktigt att koppla samman sitt CRM-system med andra 
marknadssystem (XP, CMS). På så sätt går det att direkt i CRM 
flagga för när ett lead har kvalificerats för kontakt. 

D
Dynamiskt innehåll Dynamic content
avser ett sätt att visa olika innehåll på en webbsida baserat på 
vad man redan vet om besökaren/användaren. Exempelvis kan 
man använda sig av smart CTA, vilket innebär att man visar en 
CTA första gången besökaren kommer till sidan och en annan 
CTA nästa gång.

E-postmarknadsföring E-mail Marketing
är marknadsföring av produkter eller tjänster via e-post. Detta 
är för många en mycket stark form av marknadsföring då man 
når ända in i mottagarens inkorg. Men med stor styrka kommer 
stort ansvar, och det är oerhört viktigt att inte missbruka denna 
kanal. Det ligger ofta ett hårt arbete bakom att få mottagaren 
att acceptera mailutskick överhuvudtaget och det är mycket 
enkelt för mottagaren att bara trycka ”unsubscribe” – vilket 
innebär att vi förlorar allt det vi byggt upp. 

Evergreen content
är content som fortsätter att leverera värde till användare/
besökare långt efter att det ursprungligen publicerats. 
Begreppet används ofta när man utvärderar content, som 
exempelvis blogginlägg, white papers och poddavsnitt. Många 
som driver och optimerar content och inbound marketing kan 
med tiden identifiera ett fåtal publikationer som evergreen 
content. Dessa står för en stor andel av trafiken till sajten eller 
leadsgenereringen.
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Geo-targeting 
är en metod där man identifierar användaren/besökarens 
geo-grafiska position för att leverera geografiskt anpassad 
information.

Google Analytics
är en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av Google. Med 
hjälp av Google Analytics kan marknadsföraren få tillgång till 
statistik som rör besökarantal, besökarens rörelse på den egna 
webbsidan samt varifrån besökaren kom och med vilken typ av 
enhet man besöker webbsidan. Ett gratisverktyg som är mycket 
kraftfullt.

Growth hacking 
är ett relativt nytt område inom marknadsföring som fokuserar 
på tillväxt. Begreppet växte fram bland startups som behövde 
snabb och expansiv tillväxt på kort tid med liten budget, men 
på senare tid har growth hacking-strategier även applicerats 
av större organisationer. Syftet är helt enkelt att attrahera så 
många användare eller kunder som möjligt samtidigt som man 
spenderar så lite som möjligt.

Inbound marketing 
är en marknadsföringstaktik som bygger på att man med 
hjälp av content marketing, sociala mediemarknadsföring 
och sökmotorsoptimering drar besökare in mot den egna 

webbsidan. Man talar ofta om att den potentiella kunden rör 
sig genom tre steg; Attract, Engage och Delight. För att få 
den potentiella kunden att närma sig ett köp måste man vara 
skicklig på att leverera anpassat innehåll till rätt målgrupp och i 
rätt steg av processen.

Infographic 
är ett mycket visuellt och grafiskt utformat innehåll som kan 
användas för att beskriva komplexa koncept eller avancerad 
data på ett mer lättillgängligt sätt. Exempelvis har Apple vid 
flera tillfällen valt att göra en Infographic som sammanfattar 
deras årsberättelse och då visar på tillväxt och hur stor andel 
de har av världsmarknaden m.m.

Innehållshanteringssystem 
Content Management System (CMS) 
är en applikation som är utvecklad för att förenkla för icke 
tekniska användare som själva vill skapa, redigera och hantera 
innehållet på en webbsida. Vanliga CMS-system är WordPress, 
Epi-server, Sitecore, Joomla, Drupal och Magento.
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Keywords 
är ett ord som används då man utför en sökning. Keywords 
är rubriken för hur din webbsida indexeras för sökmotorer 
som Google, Yahoo och Bing. Att välja sökord för att optimera 
sökbarhet i sökmotorerna är en tvådelad övning. Först måste du 
kontrollera så att sökordet har hög sökvolym och att det inte är 
för hög konkurrens på det valda ordet. Sedan behöver du också 
säkerställa att det linjerar med den avsedda målgruppen.

Kundresekartläggning 
Customer Journey Mapping (CJM) 
är en visualisering av alla upplevelser som en kund eller 
presumtiv kund har med ett företag eller organisation. Den 
hjälper oss att förstå hur kunden upplever alla interaktioner 
med varumärket under hela vägen, från den första kontakten till 
förhoppningsvis en långsiktig kundrelation. En vanlig modell för 
att kartlägga kundresan kan vara R.A.C.E.-modellen (se R). En 
komplett kundresekartläggning består av fyra dimensioner.

Kundupplevelsen – de faser som kunden genomgår under 
kundresan och upplevelsen i dessa olika faser.

Front stage – allt det som kunden ser och upplever (VoC, 
touchpoints, frågor kunden ställer sig i olika stadier av resan, 
content, aktiviteter som kunden gör m.m).

Back stage – allt det som organisationen gör som kunden 
inte ser (redaktionell kalender, contentframställning, 
kampanjplanering, analysarbete m.m).

Supportsystem – alla de tekniska system och processer 
som möjliggör kundresan (CMS, XP, CRM, PIM, marknads-
automation, personalisering, E-postmarknadsföringssystem 
m.m).

Kundupplevelse Customer Experience (CX) 
beskriver hur en kund övergripande upplever ett företag eller 
en organisation. Kundupplevelsen syftar till alla de upplevelser 
som en kund har, från första interaktion och köp, nyttjande av 
varan eller tjänsten, till upplevelsen av att vara ambassadör för 
företagets eller organisationens varumärke.

Kvalificerat lead Qualified Lead
är en status på en potentiell kund som har konsumerat en viss 
typ av content och sedan begärt ytterligare information (opt-in) 



Landningssida Landing page 
är en webbsida som innehåller en tydlig Call To Action (CTA), 
exempelvis ett formulär, med avsikten att generera leads. 
Sidan fokuserar på ETT marknadserbjudande, exempelvis 
en e-book, ett white paper eller ett webinar, med syfte 
att samla in information om kunden i utbyte mot ett för 
kunden värdefullt erbjudande. Ofta utgör landningssidan en 
dörrvakt (gatekeeper) mot hemsidan i sin helhet och det är 
landningssidan som särskiljer en hemsidebesökare från ett lead. 
En smart inbound marknadsförare skapar olika landningssidor 
för olika personas i olika faser av kundresan. 

Lead
är en person eller ett företag/organisation som visat intresse 
för en produkt eller tjänst på något sätt. Exempelvis kan man ha 
fyllt i ett formulär, prenumererat på en blogg eller delat med sig 
av sin kontaktinformation för att få del av ett white paper eller 
ett erbjudande.

Lead scoring 
är en metod för att ranka potentiella kunder genom att tilldela 
poäng utifrån en skala som matchar det uppskattade värdet ett 
lead har i relation till definierade affärsmål. Poängresultatet 
används sedan för att hjälpa till i prioriteringen av vilka leads 
man ska fokusera på i olika delar av kundresan.

Leadsgenerering Lead generation
är en rad aktiviteter som alla syftar till att föra den potentiella 
kunden närmare en konvertering, exempelvis ett köp. I grund 
och botten handlar det om att marknadsfunktionen ska 
attrahera och identifiera intresserade kunder som man sedan 
kan tipsa säljfunktionen om.

Life cycle stages Customer Life Cycle Stages
består i grund och botten av tre faser som varje kund går 
igenom; awareness, evaluation och purchase. Dessa tre faser 
syftar till att beskriva relationen man har till sin kund i olika faser 
av köpresan. Allt content kommer inte att vara passande i alla 
delar av livscykeln. Därför behöver man jobba med dynamiskt 
innehåll (dynamic content) för att vara kontextuellt relevant 
(context) i kundens olika faser av köpresan.

Lifetime Value (LTV) / Customer Lifetime Value (CLV) 
svarar på vilket livstidsvärde en kund har. Livstidsvärdet är den 
totala köpsumma som kunden har eller kommer att ha under 
sin tid som kund hos er. Man kan räkna på ett förväntat LTV hos 
en målgrupp eller titta på kundens nuvarande LTV (hur mycket 
de har köpt för hittills). För att beräkna LTV räknar du först ut 
årsintäkt per kund genom att multiplicera köpfrekvens (antal 
köp per år) med snittbeloppet per köp. Sedan multiplicerar du 
det med hur många år som en kund i regel är kund hos dig 
(duration). 

för att få ta del av mer insikter kring nyttan av eller funktionerna 
hos en produkt eller tjänst. Vad som definierar ett kvalificerat 
lead är olika för olika företag och kundresor. Olika personas är 
olika mogna för att ta till sig olika typer av värdeerbjudanden 
vid olika faser i kundresan. Inom inbound marknadsföring 
och framför allt i B2B-försäljning innebär statusen kvalificerat 
lead ofta att en notis skickas till en säljare, t.ex. via CRM, med 
information om vad leadet är intresserad av och en uppmaning 
att ta kontakt med den potentiella kunden.

L
Marknadsautomation Marketing Automation (MA)
är nyttjandet av en programvara för att automatisera repetitiva 
uppgifter i en marknadsföringsprocess och för att knyta ihop 
olika delar av en inbound funnel (tratt). 

Marknadsföringsplan Marketing plan
är ofta en del av en övergripande affärsplan. En solid 
marknadsstrategi är grunden för en välformulerad marknads- 
föringsplan. Marknadsföringsplanen är ofta ett omfattande 
dokument som beskriver reklam- och marknadsförings-
insatserna för det kommande året samt tar höjd för säljfönster 
och produktionstoppar. Marknadsföringsplanen beskriver 
affärsaktiviteter som behöver aktiveras då man önskar uppnå 
specifika marknadsföringsmål inom en begränsad tidsram.

Mobiloptimering Mobile optimization
innebär att man designar och formaterar sin webbsida så 
att den är lätt att ta till sig på en mobil enhet (smart phone/
tablet). Detta genom att antingen bygga en separat sida för 
mobilanvändare (mobile) eller nyttja responsiv design på 
webbplatsen (se responsiv design). Viktigt att komma ihåg är att 
Google föredrar mobiloptimerade webbplatser, vilket innebär 
att dessa sidor får bättre sökbarhet. Om man idag inte har en 
mobiloptimerad sida bör man alltså åtgärda detta omgående.
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Net Promoter Score (NPS) 
är ett mättal för att mäta kundnöjdhet. NPS är ett snitt på en 
skala från 0-10 som visar om en individ skulle rekommendera ett 
företag till någon annan. Mätningen sker med hjälp av en enkel 
undersökning (formulär) för att ta reda på hur lojal kunden är 
gentemot ett företag eller en organisation.

Man beräknar NPS genom att först dividera den totala summan 
för gruppen med det totala antalet svar. Subtrahera sedan 
den totala procentandelen för kritiker (0-6) från den totala 
procentandelen för ambassadörer (9-10), så får du fram NPS-
resultatet.

Genom att regelbundet beräkna och utvärdera NPS skapas 
goda förutsättningar för att förbättra produkter och 
erbjudanden, vilket i sin tur driver ökad kundlojalitet.

Omni-kanal  Omnichannel
är en innehållsstrategi (content strategy) som marknadsförare 
använder för att förbättra sin kundupplevelse. Istället för att 
jobba parallellt i flera kanaler är alla kommunikationskanaler 
och deras stödsystem utformade för att samarbeta. Detta gör 
det möjligt att följa kunden med ett sammanhängande budskap 
i en pågående dialog, oavsett vilken kanal kunden väljer att 
interagera genom.

Opt-in (ja-krav) 
är principen att en person måste ha svarat ja för att anses ha 
gått med på något; att man måste lämnat sitt samtycke för att 
bli del i exempelvis en maillista för nyhetsbrev och erbjudanden. 
I debatten om lagstiftning mot spam innebär opt-in-krav 
(ja-krav) att det ska vara tillåtet att skicka beställd reklam med 
e-post enbart till de som har gett tillstånd. Jämför med opt-out 
(nej-krav).

Idag måste man få en aktiv opt-in för att ett företag eller en 
organisation ska få lagra personuppgifter som behövs för att 
kunna skicka nyhetsbrev och erbjudanden. Exempelvis måste en 
prenumerant själv klicka i boxen för ”ja” på frågan om företaget 
eller organisationen får skicka nyhetsbrev till prenumeranten.

Opt-out (nej-krav)
är principen att en person måste svara nej för att inte anses 
ha gått med på något; att man måste svara nej för att inte 
bli bunden av ett avtal som någon annan föreslår. I debatten 
om lagstiftning mot spam innebär opt-out-krav (nej-krav) att 
det ska vara tillåtet att skicka beställd reklam med e-post till 
alla som inte har anmält att de vill slippa. Jämför med opt-in 
(ja-krav). Idag finns krav på att man i varje mailutskick ska ge 
tydliga instruktioner för hur man som prenumerant kan göra en 
opt-out och då lämna prenumerationslistan.

Organiskt sök Organic search
är ett samlingsbegrepp för det sökresultat en webbsida får i en 
sökmotor, vilket är baserat på matchningen mellan sökordet 
eller sökfrasen samt relevansen och tillgängligheten i det 
innehåll som webbsidan erbjuder. Det organiska söket innefattar 
inte köpta sökträffar genom sökmotorsmarknadsföring (SEM). 
Vid analys av trafiken på en webbsida används ofta termen 
organiskt sök som en källa för inkommande trafik. Man syftar 
då på trafik (besökare) som kommer från klick på organiska 
sökträffar, d.v.s. förtjänade sökträffar i en sökmotors organiska 
listning av sökresultat.
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Pay per sale (PPS) 
är en modell för debitering av webbmarknadsföring som 
grundar sig på antalet sålda enheter vilka kan härledas till 
kampanjen.

Persona
är en semi-fiktiv karaktär som man tar fram för att beskriva 
målgrupperna utifrån deras beteende, attityder, kunskaper, 
datorvana eller annan parameter. Att skapa en persona är ett 
sätt att ge målgrupperna mer kött och blod. Personas hjälper 
också marknadsföraren att sätta sig in i kundens situation 
och titta utifrån-in på värdeerbjudande och marknads-
kommunikation. Arbetet med framtagning av en persona 
är ofta en viktig del i processen att lära känna sin kund och 
identifierar ofta kunskapsgap sett till vad man vet om sin 
kund. Att lära känna sin kund är helt centralt för att förbättra 
kundupplevelsen.

Outbound 
är ett samlingsbegrepp för all marknadsföring där ett företag 
eller en organisation initierar dialogen och sänder ett budskap 
ut till en målgrupp. Exempel på outbound marknadsföring är 
radioreklam, tv-reklam, annonsering i dagspress m.m.
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Personalisering Personalization
är en marknadsstrategi där man använder sig av dataanalys 
och digital teknologi för att leverera ett individualiserat budskap 
till en befintlig eller potentiell kund. Det rör sig ofta om anpassat 
content, anpassade produkterbjudanden eller skräddarsydda 
CTA.

Product Information Management (PIM) 
syftar till hanteringen av den information som behövs för 
att sälja produkter via olika distributionskanaler. En central 
hantering av produktdata kan användas för att dela/
samla in information med/från olika medier som webbsidor, 
e-handlar, katalogtryck, ERP-system, PLM-system och digitala 
dataströmmar till partners. Modernare PIM-system kan även 
hantera personalisering av data och via marknadsautomation 
distribuera produktinformation baserat på individuella behov.

QR-kod (Quick Response Code) 
är en sorts tvådimensionell kod för optisk avläsning. Med 
hjälp av en mjukvara för avläsning av QR-kod på exempelvis 
en mobiltelefon eller surfplatta kan man genom att fota 
av koden länkas till en landningssida, webbsida med 
exempelvis produktinformation, kontaktinformation eller 
installationsinstruktioner för en produkt. 

QR-koden kan länka samman analog marknadskommunikation 
med digitala kanaler och man kan då mäta effekten/trafiken 
av/från användandet av en QR-kod som är publicerad i en 
fysisk kanal.

R.A.C.E. 
är en modell som beskriver kundens väg genom kundresan. 
Modellen består av fyra övergripande faser som kunden ska ta 
sig igenom; Reach, Act, Convert och Engage. Modellen beskrivs 
på två sätt. Dels som en tratt, där Reach är den övre breda 
änden av tratten vilken sedan smalnar av när kunden rör sig ner 
genom Act vidare till Convert för att till slut landa i Engage, och 
dels som en linjär process där kunden rör sig från modellens 
högra sida (Reach) till den vänstra (Engage).

Redaktionell kalender Editorial Calender
används för att schemalägga när olika typer av content ska 
publiceras och distribueras ut i olika kanaler, såväl digitala 
som analoga. Ett strukturerat och inarbetat arbete med en 
redaktionell kalender är ett måste för att skapa en effektiv 
content marketing. Men den redaktionella kalendern kan även 
vara en stor hjälp för alla organisationer som distribuerar 
redaktionellt content.

Responsiv design
är en metod för webbdesign som gör att webbsidor automatiskt 
skalar och anpassas bra för olika skärmstorlekar. Ett vanligt 
ramverk för hur man skalar och anpassar sidor är Bootstrap. Se 
även Mobiloptimering.

Retargeting Behavioral retargeting, reMarketing 
är en form av digital marknadsföring där man riktar en 
specifik kampanj eller ett specifikt budskap till en mottagare 
som tidigare har besökt din webbplats, klickat på en 
annons, sett en reklamfilm o.s.v. Statistiken visar att bara 
2% av förstagångsbesökarna på en webbsida konverteras. 
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R Retargeting kan hjälpa dig att locka de resterande 98% 
tillbaka och då få en ny chans för konvertering. Retargeting 
taggar besökare genom att lägga en pixel på webbsidan 
eller i annonsen som i sin tur lagrar en cookie i besökarens 
webbläsare. På så sätt kan man sedan styra retargeting-
kampanjen till alla med denna cookie.

Social networking
är en process där man skapar, bygger och underhåller virtuella 
gemenskaper och relationer med individer online.

Socialt bevis Social proof
är ett psykologiskt fenomen där människor söker vägledning från 
personer i sin omgivning för att veta hur man ska handla eller 
tänka i en viss situation. Exempelvis när du går förbi en bio med 
en lång rad människor som köar utanför och då antar att det är 
en mycket bra film som visas ikväll. I sociala medier kan socialt 
bevis identifieras med antalet interaktioner (gilla, kommentarer 
o.s.v.) ett innehåll får eller antalet följare man har. Tanken är att 
om någon annan följer eller delar något så måste det vara bra.

Spam 
är opassande kommersiella budskap av mycket lågt värde för 
mottagaren.

Sökmotor Search engine
är en mjukvara som indexerar dokument (webbsidor, sociala 
medier, appar m.m.) för att sedan utifrån relevans matcha 
dessa dokument mot en användares sökord (se keywords). 
Vanligaste sökmotorerna är Google, Bing och Yahoo.

S



Sökmotoroptimering 
Search engine optimization (SEO) 
är en process i vilken man väljer ut keywords och keywords-
fraser som är relevanta i relation till webbsidans innehåll. 
Sedan säkerställer man att webbsidan rankar så högt som 
möjligt då någon gör en webbsökning på dessa keywords. 
För att avgöra en webbsidas relevans i relation till en sökfras 
använder sökmotorerna sig av en algoritm som tittar på ett stort 
antal faktorer. Relevans avgörs baserat på interna och externa 
faktorer. 

Exempel på interna faktorer: Titeltaggar, frekvens av keywords, 
bildtaggar, interna länkar, sidstruktur, design. Exempel på 
externa faktorer: Besökarbeteende, ingående länkar, auktoritet.

Sökmotormarknadsföring 
Search engine marketing (SEM) 
är en form av internetmarknadsföring som ökar webbplatsers 
synlighet på sökmotorernas sökresultatssidor (Search Engine 
Result Pages, SERPs) främst genom betald annonsering. Ett 
vanligt betalningssätt för SEM är Pay per click (PPC).

Touchpoint/-s 
är de beröringspunkter genom vilka en kund/presumtiv kund kan 
interagera med eller upplever en organisation eller företag. En 
touchpoint kan vara mötet mellan två personer, en webbplats, 
en app, en fysisk butik, handtaget i dörren till ett kontor, ett 
nyhetsbrev, en faktura, ett mail o.s.v. 

Att identifiera touchpoints är en viktig del i 
kundresekartläggningen (CJM) och i Omnikanalstrategin.
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Unik besökare Unique visitor (UV) 
är en besökare som har besökt en webbplats minst en gång 
under en given tidsperiod. UV används som begrepp vid analys 
av webbplatstrafik (Analytics). Om en person har besökt en 
webbplats 30 gånger inom en given tidsperiod har webbplatsen 
ett UV av 1 och totalt antal sidvisningar på 30.

Upplevelseplattform Experience Platform (XP) 
är en mjukvara och ofta en vidareutveckling av ett 
innehållshanteringssystem (CMS) som kan hantera hela 
eller delar av upplevelsen i den digitala delen av kundresan. 
I en XP finns vanligtvis stöd för e-brevsmarknadsföring, 
marknadsautomation, personalisering, analytics, 
kampanjhantering, publicering av content m.m. Eftersom så 
mycket av kundresan och interaktionerna med kunden kan 
skötas från en plattform kan vi även här samla stora mängder 
kunddata och analysera effekten av olika marknadsinsatser.

Varumärke Brand
är ett mycket brett begrepp. Varumärket är dels ett namn, 
en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera 
produkter eller tjänster. Men i begreppet varumärke ryms även 
andra parametrar som varumärkeskapital (brand equity) och 
varumärkespersona (brand persona).
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Varumärkeskapital Brand Equity
är värdet på hur ditt varumärke uppfattas och vilka förvänt-
ningar ditt varumärke skapar.

Varumärkespersona Brand persona
utgörs av en samling personlighetsdrag, attityder och 
värderingar som varumärket visar upp regelbundet för att hjälpa 
dig att få kontakt med en viss målgrupp. En varumärkespersona 
visas ofta upp som en person, karaktär, maskot eller idé.

Viral marknadsföring Viral marketing 
är ett marknadsföringsfenomen som uppmuntrar mottagaren 
att dela ett budskap. Vanligt förekommande i sociala medier 
som t.ex. Facebook, Linkedin och Twitter.

Viralt innehåll Viral content 
är en term som används för att beskriva content som har haft 
stor spridning på webben genom att det blivit delat av många. 
Vanligtvis vet inte personen som skapar innehållet att det 
kommer få stor spridning.

Vlogg Video blog
är en blogg som publicerar och delar videoinnehåll.

Voice of the customer (VoC)
är en term som används för att beskriva en djupgående process 
i vilken man fångar kunders förväntningar, preferenser och 
motvilja. Processen adresserar allt det som kunder säger om ett 
företag, en organisation eller en produkt/tjänst och paketerar 
sedan alla dessa idéer till en övergripande bild av varumärket. 
Företag och organisationer använder VoC för att visualisera 
gapet mellan kundens förväntningar och den verkliga 
upplevelsen av företaget eller organisationen. Att jobba med 
Att jobba med VoC är en viktig del i kartläggningen av såväl 
kundupplevelsen som hela kundresan.



Webbtrafik Website trafic 
är summan av alla besökare och besök på en webbsida.

White paper
är en övertygande, auktoritär och fördjupande rapport om 
ett specifikt ämne som presenterar ett problem och ger en 
lösning. Marknadsförare skapar white papers för att utbilda sin 
mottagare i en viss fråga eller förklara och främja en viss metod 
eller lösning. 

White papers är ofta en mycket bra typ av content för att driva 
inbound marketing och i R.A.C.E.-modellens steg ”Act” fånga in 
kontaktuppgifter för mottagaren; om jag får din e-postadress 
så får du detta white paper.   

Word-of-mouth marketing (WoM) 
är en marknadsmetod som bygger på spontana sociala 
interaktioner för att marknadsföra en produkt. Tekniskt sätt 
hänvisar termen till muntlig kommunikation i ett fysiskt samtal 
mellan två personer, men idag innefattar WoM även spontana 
sociala interaktioner på webben.
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Voice search/-es 
är sökningar på webben som initieras av ett röstkommando. 
Vanliga plattformar som används för att genomföra en voice 
search är Siri, Google Voice Search, Cortana och Amazon Echo. 
Denna typ av sökning på webben ställer nya krav på keywords 
och SEO.



Vi hoppas att detta lexikon har hjälpt dig att förstå mer om 
begreppen inom modern marknadsföring. Har du frågor 
eller åsikter om hur vi har tolkat olika begrepp och uttryck? 
Eller saknar du något som inte kommit med? Hör gärna av 
dig till oss.

info.jonkoping@almi.se
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