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Sammanfattning 
I den här uppsatsen kommer jag att presentera hur och varför småföretag bör använda sig av 

webbanalys för att utvärdera sin webbplats. Webbplatsen är en del av företagens digitalisering 

och möjliggör en internationell expansion, en viktig satsning för att minska beroendet av den 

konkurrensutsatta lokala marknaden som många företag i Sverige upplever som hämmande 

för sin tillväxt idag. För att samla in underlag till uppsatsen har en litteraturstudie genomförts, 

där fokus har varit att samla in teori från forskare och experter inom webbanalys. 

 

Nyckelord: webbanalys, småföretag, digitalisering, internationalisering, webbplats, google 

analytics, litteraturstudie  

 

Abstract 
In this essay, I will present how and why small businesses should use web analytics to 

evaluate how their website is performing. The website is a part of the company’s digitization 

and it enables their expansion to other countries. This is important since many Swedish 

companies today identifies the competitive local market as their biggest obstacle to future 

growth. A literature study has been conducted to gather information, focusing on collecting 

theory from researchers and experts in the field of web analytics.   

 

Keywords: web analytics, small business, digitization, internationalization, website, google 

analytics, literature study   
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Förord 
Den här uppsatsen är ett examensarbete på 15 högskolepoäng i Digital tjänsteutveckling vid 

institutionen för system- och rymdteknik på Luleå Tekniska Universitet.  

 

Jag skulle vilja inleda uppsatsen med att tacka kommunikationsbyrån Formsmedjan som jag 

samarbetade med för att ta fram uppslaget till uppsatsen.  

 

Jag vill även tacka min handledare Mari Runardotter för hennes vägledning, uppmuntran och 

hjälp under arbetets gång. Dessutom vill jag tacka Anna Ståhlbröst och mina opponenter för 

deras frågor, funderingar och betraktelser under arbetets gång. Deras insats har resulterat i en 

bättre uppsats. 
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Begrepp 
Analysverktyg = En tjänst som samlar in användarstatistik på en webbplats. Det är möjligt 
först när webbplatsägaren lägger in en spårningskod på webbplatsen. 
Användarstatistik = Insamlad information om besökarna på en webbplats. Exempelvis hur 
många besökare webbplatsen har, vilken webbläsare besökarna använder sig av och vart i 
världen de befinner sig. 
Cookie = En textfil som lagras på användarens enhet. Den innehåller information om 
användarens besök på en webbplats och används vanligtvis för att effektivisera och förbättra 
användarupplevelsen.  
Domännamn = Det namn användare skriver in i adressfältet på sin webbläsare för att komma 
till webbplatsen. Exempelvis ltu.se. 
Digitalisering = Processen att införa digital teknik i företagets dagliga verksamhet, vanligtvis 
för att förenkla och effektivisera arbetet. 
Google Analytics = Ett analysverktyg som samlar in användarstatistik på de webbsidor som 
har en spårningskod installerad. 
Internationalisering = Att börja erbjuda sina produkter och tjänster utanför ursprungslandet.  
Iterativ process = En process som inte är helt linjär, utan som ger utrymme för upprepning 
av processens tidigare steg. 
Medarbetare = en individ som är anställd på ett företag. 
Responsiv design = En design som anpassar sitt utseende efter den skärm den visas på. 
Främst för att se till att alla element är synliga och fungerar korrekt.  
Reguljära uttryck = en textsträng/teckenserie som i den här uppsatsen används för att tala 
om för Google Analytics vilken statistik som ska inkluderas (all annan statistik exkluderas 
helt). 
Subdomäner = En domän skapad under det vanliga domännamnet, ofta för webbsidor med 
ett kompletterande syfte. Kan skrivas i formatet text.ltu.se eller ltu.se/text. 
Sökspindel = Ett litet program som söker igenom och indexerar webbplatser på webben åt en 
sökmotor och sparar informationen i sökmotorns databas(er). 
Utgivare = I den här uppsatsen en samlingsbenämning på den person som arbetar med en 
webbplats. Kan vara en webbutvecklare, sökmotoroptimerare, webbanalytiker, webbdesigner 
eller skribent.  
Webbanalys = Att analysera hur väl en webbplats fungerar utifrån användarstatistik. 
Webbläsare = Program som används för att besöka webbplatser på webben. Vanliga 
webbläsare är bland annat Google Chrome och Firefox. 
Webbsida = Är en enstaka sida på en webbplats. Exempelvis en artikel på webbplatsen 
aftonbladet.se. 
Webbplats = En eller flera sammanlänkade webbsidor som presenterar information. Vanligen 
i form av text, bilder, video och annan multimedia. Även kallat hemsida eller sajt, men dessa 
synonymer förekommer enbart i dagligt språkbruk. 
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Inledning 
Den här uppsatsen kommer handla om webbanalys, en metod som används för att upptäcka 

förbättringsmöjligheter på en webbplats. Men webbanalys är en beståndsdel av något större, 

närmare bestämt den digitalisering som sker i samhället idag. Så för att skapa oss en uppfattning 

av behovet för webbanalys kommer jag inleda den här uppsatsen med att se över vilken roll 

digitalisering spelar för svenska företag idag. 

 

Bakgrund 

Inledningsvis behöver vi skapa oss en gemensam bild av vad digitalisering faktiskt innebär. 

Definitionen av digitalisering är att införa digital teknik i ett företags dagliga verksamhet 

(Tillväxtverket, 2017). I praktiken kan det innebära att företag väljer att övergå från manuell 

fakturering eller bokföring till att sköta sådant i ett IT-system, eller att ersätta resor till möten 

på annan ort med möten via videokonferens (BLI, 2017). En betydande fördel med 

digitalisering är att den digitala tekniken har förmågan att effektivisera för företagen. Till en 

början kan det utgöra en utmaning då nya arbetssätt kräver nya kunskaper, men när 

medarbetarna väl har vant sig innebär digitaliseringen vanligen att företagen lyckas spara både 

tid och pengar (Willmott, 2014; Tillväxtverket, 2017).  

 

Var tredje år kommer Tillväxtverket, en myndighet med uppgift att stimulera tillväxt bland 

svenska företag, ut med en rapport om företagens villkor och verklighet (Tillväxtverket, 2014). 

Den senaste rapporten kom ut 2014 och vittnar om att en stor andel av de svenska företagen vill 

växa i framtiden. Underlaget till rapporten var en enkät som Tillväxtverket skickade ut och 

16,000 svenska företag har besvarat den. Majoriteten av de tillfrågade företagen begränsade sin 

verksamhet till den svenska marknaden, så lite som 10% hade kunder i övriga delar av världen. 

Många små- och medelstora företag ansåg att det största hindret vid en internationell satsning 

var brist på resurser. När de tillfrågades om hinder för tillväxt på sin lokala marknad var det 

istället den hårda konkurrensen som utgjorde den största utmaningen. Tillväxtverket kom i 

slutet av sin rapport med rekommendationer inför framtiden till både företagen och den svenska 

regeringen. Rådet som gick ut till företagen var att de genom att genomföra en internationell 

satsning skulle kunna åstadkomma en stadig tillväxt i framtiden, eftersom de inte längre skulle 

vara helt beroende av den konkurrensutsatta lokala marknaden. Rådet som riktades mot 
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regeringen var att möjliggöra företagens internationella satsningar genom att utfärda riktade 

bidrag, som då skulle åtgärda resursbristen som företagen upplevde som sitt största problem 

(Tillväxtverket, 2014). Regeringen tog till sig förslaget och utfärdar numera 

digitaliseringsbidrag till små- och medelstora företag i Sverige (Fexe, 2015; Regeringskansliet, 

2016). För att kunna ta del av ett sådant bidrag behöver företagen presentera en plan över hur 

de ska genomföra en digitalisering och hur stor tillväxt de förväntar sig att det ska leda till i 

framtiden. Vad dessa företag behöver är alltså vägledning för att lyckas med sin digitalisering. 

Det får inte kräva alltför stora resurser, kunskapsnivån ska vara grundläggande och de åtgärder 

som ska vidtas måste generera en konkret nytta för företaget. Som en del i sin digitalisering är 

det viktigt att företagen har en väl fungerande webbplats. Webbplatsen utgör en plattform där 

företagen har möjligheten att presentera sitt varumärke, sin verksamhet och de produkter eller 

tjänster de kan erbjuda. Webbplatsen utgör en viktig instegsport på en marknad där varumärket 

ännu inte är etablerat och det är ofta första anhalten för potentiella kunder (Caaro, 2015; 

Verksamt, 2017). 

 

En webbplats är onekligen en viktig satsning för företag i dagens moderna samhälle. Men utan 

förkunskaper är det inte helt lätt att veta hur man som företagare ska gå tillväga för att lyckas. 

När företag i början av sin resa strävar efter att gå med vinst följer de noga upp sin 

resultaträkning för att ställa utgifter mot de intäkter som tjänas in. Varför inte arbeta med sin 

webbplats, som har potential att generera stor nytta, på samma konsekventa sätt? Genom att 

använda sig av webbanalys kan företag göra just det och få en förståelse för hur väl deras 

webbplats når ut och engagerar människor. 

 

Problemdiskussion 

Webbanalys kan ge en mängd insikter i hur väl en webbplats fungerar och vilka brister den har 

(Österberg, 2016). En webbanalys består av två steg: (1) Samla in statistik med ett 

analysverktyg (2) Analysera statistiken för att identifiera förbättringspunkter. Den statistik som 

samlas in med hjälp av ett analysverktyg kan tala om vilken målgrupp webbplatsen når ut till, 

hur de hittat dit, om användarna fann innehållet intressant och om webbplatsen laddas 

tillräckligt snabbt. Men i och med den ökade mängden statistik som finns att tillgå har det blivit 

alltmer avancerat att arbeta i dessa verktyg. Utan tidigare kunskap kan det vara svårt att dra 

slutsatser om vad statistiken indikerar, eller ens vilken statistik som är relevant att se över. Extra 

tung kan bördan bli för småföretag, där det finns ett behov av att en större del av arbetstiden 



 

Sara Hellman 

sarhel-4@student.ltu.se 
8 

genererar intäkter. Det skulle därför vara värdefullt för den här typen av företag att ha en färdig 

lösning att tillgå, som lyfter fram den statistik företaget behöver se över och analysera. Om 

statistiken dessutom är utvald med en vetenskaplig grund reduceras eventuella tvivel kring dess 

relevans och trovärdighet. 

 

När det kommer till analysverktyg finns många alternativ att välja mellan, alla med sina egna 

för- och nackdelar. Spring metrics är ett alternativ som har riktat in sig på att göra webbanalys 

enkelt, men på bekostnad av antalet mätvärden som finns att tillgå (Jantsch, 2012). Adobe 

Analytics riktar in sig på större företag och debiterar sina kunder en löpande kostnad (Quillfeldt, 

2016). Analysverktyget med störst marknadsandel är Google Analytics, där erbjuds användarna 

en enorm mängd mätvärden och det är dessutom gratis att använda (Fisher-Kirshner, 2012). En 

fördel för exempelvis småföretag, som ofta arbetar med en begränsad budget i jämförelse med 

större företag. Däremot upplever många att det stora utbudet av mätvärden gör det svårt att 

utvinna den information som är användbar för ens egna ändamål. Så med vetskapen om de 

svenska småföretagens behov av digitalisering, internationalisering och webbanalys kommer 

den här uppsatsen kommer att fokusera på webbanalys med hjälp av Google Analytics. 

 

Det har bedrivits forskning kring webbanalys med Google Analytics tidigare. Sandra Dage 

(2016) utforskade om användbarhetsproblem går att identifiera med Google Analytics, medan 

Niklas Sjöberg och Filip Svensson (2015) undersökte detsamma med fokus på mobila 

applikationer. Beatriz Plaza (2011) undersökte hur turismnäringen kan gynnas av webbanalys, 

bland annat genom att identifiera vart besökarna av en webbplats rent fysiskt befann sig och 

därefter stärka marknadsföringen i det området. Kent, Carr, Husted & Pop (2011) granskade 

hur webbanalys kan möjliggöra strategisk kommunikation genom att använda den insamlade 

statistiken till att lära känna målgruppen bättre.  

 

Syfte 
Det finns alltså tidigare forskning i ämnet som kan bidra till den teoretiska grunden för den här 

uppsatsen. En gemensam nämnare för den tidigare forskningen är att den till stor del har 

fokuserat på om webbanalys kan användas för att förbättra webbplatser eller mobila 

applikationer. Nu när det är konstaterat att webbanalys kan vara till hjälp, ämnar jag bygga 

vidare på deras slutsatser. Det gör jag genom att i den här uppsatsen söka svar på följande 

frågor: 
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1. Hur kan småföretag använda sig av webbanalys för att utvärdera sin webbplats? 

1.1. Vilka specifika mätvärden bör småföretag analysera? 

1.2. Varför är dessa mätvärden intressanta och hur bör småföretag tänka kring en analys? 

1.3. Vilka insikter kan dessa mätvärden och webbanalys som helhet bidra med? 

 

Avgränsning 

I den här uppsatsen kommer jag att avgränsa mitt fokus till småföretag som behöver en 

introduktion till webbanalys. Med småföretag syftar jag på företag som har 0 – 49 medarbetare, 

en definition jag hämtat från Tillväxtverket (2014). Anledningen till att jag har valt att göra den 

här avgränsningen är att jag tror att dessa företag kan med hjälp av små medel börja använda 

sig av webbanalys och därmed öka sina chanser till en lyckad digitalisering. 
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Metod 
Avsikten med den här uppsatsen är alltså att redogöra för hur småföretag kan komma igång 

med webbanalys. För att kunna göra det har jag genomfört en litteraturstudie där jag 

sammanställt vad forskare och yrkesverksamma webbanalytiker säger om webbanalys. Därefter 

har jag sållat bland informationen för att landa i ett resultat som är användbart just för 

småföretag. Men för att ge en tydlig bild av hur den här uppsatsen har kommit till kommer jag 

i det här avsnittet att beskriva mer ingående hur litteraturstudien har genomförts och vilka beslut 

jag har fattat längs vägen.  

 

Litteraturstudie 
Det finns flera sätt att samla in den information som sedan utgör underlaget för en uppsats. När 

jag inledde arbetet med den här uppsatsen övervägde jag intervjuer med webbanalytiker, 

enkäter till både webbanalytiker och företagare och tester av webbanalys ute hos småföretag 

(Bryman & Bell, 2013). Men för att få fram information som kan hjälpa till att besvara de ställda 

forskningsfrågorna var jag mer än något annat i behov av information från experter på området 

webbanalys. Jag kunde inte hitta någon information om yrkesverksamma webbanalytiker i 

närområdet som jag kunde intervjua eller skicka ut enkäter till, men däremot fanns en uppsjö 

av litteratur att tillgå. Det ledde till att jag valde litteraturstudie som datainsamlingsmetod 

(Oliver, 2012).  

 
Figur 1 – Hur jag har genomfört min litteraturstudie 
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Figur 1 illustrerar hur jag har genomfört litteraturstudien. Inledningsvis gjorde jag en 

litteratursökning, därefter gick jag vidare till att läsa igenom den litteratur som utifrån abstrakt 

och sammanfattningar såg ut att vara lämplig för uppsatsen. Men eftersom jag hade höga krav 

på den litteratur som skulle användas var det nödvändigt att jag kontrollerade och sållade bland 

alla artiklar, böcker och guider jag tidigare hittat. Jag kontrollerade att flera experter kom med 

liknande rekommendationer, annars bedömde jag att jag inte hade belägg nog och litteraturen 

sållades bort. Därefter grupperade jag litteraturen som blev kvar efter vad den förmedlar till 

läsaren, något jag kommer beskriva närmare i det kommande avsnittet Kartläggning (Ridley, 

2012). Sista steget i processen gick ut på att skriva innehållet till uppsatsen, vilket i vissa fall 

inledde processen på nytt då det fanns behov av mer information. 

 

Urvalskriterier 

För att försäkra mig om att den litteratur som jag använt mig av är aktuell och trovärdig har jag 

behövt sammanställa en samling urvalskriterier. I början av arbetet var jag inställd på att enbart 

använda mig av vetenskapliga artiklar som underlag för min litteraturstudie. Tanken bakom det 

var att vetenskaplig litteratur är mer trovärdig då den behöver gå igenom granskning och 

godkännande på ett helt annat sätt än vad exempelvis guider på webben behöver innan 

publicering. Det blev dock tydligt under arbetets gång att vetenskaplig litteratur låg något efter 

på området webbanalys. Mycket utav informationen var flera år gammal och analysverktyg 

som Google Analytics uppdateras flera gånger per år, vilket leder till ett informationsgap inom 

forskningsområdet. Där har guider på webben ett försprång på grund av sin korta 

publiceringsprocess. Eftersom det inte tar lika lång tid från idé till publicering tenderar 

information om nya mätvärden och hur de kan användas att publiceras på webben i första hand. 

Därför blev det viktigt att inkludera även den typen av källor i min litteraturstudie. 

 

Vetenskapliga artiklar och böcker 

När jag sökte efter vetenskapliga artiklar till litteraturstudien använde jag mig av ett flertal 

urvalskriterier. Det första var att all litteratur behövde vara publicerad år 2010 eller senare. Det 

här var ett sätt för mig att försäkra mig om att informationen inte var alltför gammal eller 

utdaterad. Jag valde att dra en gräns kring just 2010 för att det var vid den här tidpunkten som 

webben som vi känner till den idag hade tagit form. Fram till 2007 var webben enbart utformad 

för datoranvändare, något som ändrades vid lanseringen smartphones (Hinman, 2012). Efter 

smartphones kom surfplattor och andra enheter med allt högre skärmupplösning. Det blev en 
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stor vändpunkt för webben vilket ledde till att användarvänlighet och tillgänglighet för 

webbplatser fick en helt ny omfattning. Risken är därför stor att litteratur som är äldre än 2010 

har en helt annan syn på webbplatser, eftersom den skrevs under en period då webben inte var 

utformad för smartphones, surfplattor eller liknande. Utöver ålder begränsade jag mitt urval av 

vetenskapliga artiklar till litteratur som var peer-reviewed, det vill säga granskad av någon 

annan än författaren själv (Ward-Smith, 2016). Det här var extra viktigt i den här uppsatsen 

eftersom jag skulle kombinera de vetenskapliga artiklarna med guider från webben. Jag är 

medveten om att guider på webben inte kommer att kunna erbjuda samma kvalitetsstämpel 

genom att vara peer-reviewed, så därför var det extra viktigt att alla vetenskapliga artiklar hade 

genomgått den processen.  

 

När jag sökte efter böcker hade jag enbart två urvalskriterier, att boken skulle vara publicerad 

efter 2010 och vara tillgänglig via biblioteket på Luleå Tekniska Universitet. I figur 2 har jag 

sammanställt de sökord som ledde mig fram till den litteratur som användes i litteraturstudien. 

Sökningarna genomfördes i det nationella bibliotekssystemet Libris och artikeldatabasen 

EBSCOhost. 

 

Litteratursökning vid biblioteket 

Sökplats Sökterm Filter Antal träffar 
Lästa 

abstrakt 

Använd 

litteratur* 

EBSCOhost 

artikelsökning 

”digital strategy” § 2010 – 

§ peer-reviewed 

§ Akademiska 

tidsskrifter 

859 15 Ross, 

Sebastian, 

Beath, 2017 

Berlin, 2011 

Mithas, Tafti & 

Mitchell, 2013 

Libris 

boksökning  

”search engine 

optimization” 

§ 2010 – 

§ Tillgänglig via Luleå 

universitetsbibliotek 

9 Ej 

applicerbart 

Grappone & 

Couzin, 2011 

Jones, 2010 

Redish, 2012 

EBSCOhost 

artikelsökning 

”responsive 

design” 

§ 2010 – 

§ peer-reviewed 

§ Akademiska 

tidsskrifter 

§ Konferensmaterial 

§ Ämne: Web 

development 

29 4 Gascho Rempel 

& Bridges, 

2013 
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EBSCOhost 

artikelsökning 

"usability" and 

"accessibility" 

§ 2010- 

§ peer-reviewed 

§ Akademiska 

tidsskrifter 

§ Konferensmaterial 

§ Ämne: websites 

324 6 Al-Badi, Ali & 

Albalushi, 2012 

EBSCOhost 

artikelsökning 

”Google 

Analytics” 

§ 2010 – 

§ peer-reviewed 

§ Akademiska 

tidsskrifter 

§ Konferensmaterial 

§ Ämne: Web analytics 

127 16 Marek, 2011 

Kent, Carr, 

Husted & Pop, 

2011 

Plaza, 2011 

Pakkala, 

Presser & 

Christensen, 

2012 

Marek2, 2011 

Farney, 2016 

Libris 

boksökning 

 

“Google 

analytics” 

§ 2010 – 

§ Tillgänglig via Luleå 

universitetsbibliotek 

2 Ej 

applicerbart 

Sanders, 2012 

Ledford, Tyler, 

Teixeira, 2010 

EBSCOhost 

artikelsökning 

“SME” and 

“digitization” 

§ 2010 – 

§ peer-reviewed 

§ Akademiska 

tidsskrifter 

§ Konferensmaterial 

208 14 Gausdal, 2015 

Morgan-

Thomas, 2016 

Taiminen & 

Karjaluoto, 

2015 

Coreynen, 

Matthyssens & 

Van 

Bockhaven, 

2017 

Figur 2 – Den litteratursökning som har genomförts för att hitta böcker och vetenskapliga artiklar 

* Se litteraturförteckningen i slutet av uppsatsen för fullständig information om artikeln eller boken 

 

Information från webben 

När jag sökte efter guider på webben till litteraturstudien drog jag samma gräns kring 

litteraturens ålder, det vill säga att den bör vara publicerad år 2010 eller senare. Det var även 

viktigt att identifiera vem som publicerat guiden för att den skulle gå att använda. Jag har strävat 

efter att enbart använda mig av guider som producerats av personer som av flera anses vara 

experter inom webbanalys. För att identifiera dessa experter läste jag igenom guider inom 

webbanalys, Google Analytics och webbutveckling. Genom att göra det lyckades jag identifiera 
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personer och organisationer som flera refererar till när de pratar om webbanalys. Två exempel 

på sådana experter är webbanalytikern Avinash Kaushnik (2011) och organisationen Moz 

(2014). De dyker upp frekvent i webbanalyssammanhang och många hänvisar till dem som 

experter på området. I figur 3 har jag sammanställt de sökord som ledde fram till guiderna som 

i slutändan användes i litteraturstudien. 
 

Litteratursökning på webben 

Söktermer 
Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Använda artiklar* Användes i avsnitt 

”Search Engine 

Optimization” 

19 500 000 12 5 Pineberry, u.å. 

Moz, 2014 

Google2, u.å. 

Price & Bruce, 2013 

Edward, 2016 

Teori, Resultat & 

Analys 

”Writing for the web” 4 490 000 10 3 Haile, 2014 

Dalhouse University, u.å. 

Usability.gov, 2016 

Teori 

”Digital strategy” 7 200 000 8 2 Chaffey, 2017 

Willmott, 2014 

Teori 

”Usability” and 

”accessibility” 

10 800 000 7 2 Mifsud, 2014 

MIT, u.å. 

Teori  

”responsive design” 12 100 000 16 4 Marcotte, 2010 

Google Developers, 2016 

Broadbent, 2016 

Martin, 2014 

Teori 

Webbanalys 63 000 7 1 Österberg, 2016 Problemdiskussion 

”Google Analytics” and 

”guide” 

914 000 28 4 Hill, 2011 

Lewis, 2014 

Burke, u.å. 

Patel, 2014 

Resultat & Analys 

“ Google Analytics” and 

”key metrics” 

107 000 11 4 Dworianyn, 2016 

Siu, 2016 

Panalysis, u.å. 

Wojdylo, 2016 

Resultat & Analys 

”Google Analytics” and 

”goals” 

823 000 10 2 Kaushik2, 2011 

Lofgren, u.å. 

Analys 

"Google Analytics" and 

"filters" 

6 000 000 23 5 Malone, 2016 

White, 2017 

Hansen, 2015 

Escalera, 2015 

Sutton, 2016 

Resultat & Analys 
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"Google Analytics" and 

"important filters" 

1 600 7 1 Sharma, 2016 Resultat 

"Google Analytics" and 

"content analysis" 

396 000 19 2 Moz, 2015 

Kaushik, 2011 

Resultat 

"Web analysis" and 

"tools" 

292 000 13 3 Quillfeldt, 2016 

Fisher-Kirshner, 2012 

Jantsch, 2012 

Problemdiskussion 

"google analytics" and 

"search queries" and "not 

set" 

4230 5 1 Sharda, 2015 Analys 

"google analytics" and 

"improve content" 

17 800 7 2 Weber, 2016 

Cornwall, 2012 

Resultat 

"google analytics" and 

"page analysis" 

23 300 6 2 Webster, 2014 

Smith, 2012 

Resultat & Analys 

"google analytics" and 

"screen resolution" 

86 700 4 1 Patel, 2014 Resultat 

"google analytics" and 

"site speed" 

121 000 5 2 Mobley, 2015 

Google, u.å. 

Resultat & Analys 

"google analytics" and 

"devices" 

898 000 7 2 Hansen, 2016 

Pal, 2015 

Resultat & Analys 

Figur 3 – Den litteratursökning som har använts för att hitta artiklar och guider av experter inom området webbanalys  

* Se litteraturförteckningen i slutet av uppsatsen för fullständig information om artikeln 
 

Urval 

En del av arbetet har gått ut på att sålla bland all litteratur jag hittat. För att en vetenskaplig 

artikel, bok eller guide på webben skulle gå att använda behövde de påståenden som verket 

presenterade gå att styrka av annan litteratur också. Anledningen till att jag valde att göra på 

det sättet är att all form av litteratur jag har arbetat med kommer med någon svaghet. 

Vetenskapliga artiklar och böcker riskerar att vara föråldrade, medan guider på webben är mer 

aktuella men inte nödvändigtvis lika genomarbetade som vetenskaplig litteratur. Genom att 

kombinera dessa är min uppfattning att de kompletterar och stärker varandra. Använder jag en 

vetenskaplig artikel kan jag med hjälp av en nyligen publicerad guide från webben styrka att 

det som hävdas i den vetenskapliga artikeln fortfarande är aktuellt. Använder jag en guide från 

webben kan jag ge den mer tyngd och trovärdighet genom att referera till en vetenskaplig artikel 

eller bok som hävdar samma sak. 
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Kartläggning 

Efter att jag hade läst igenom litteraturen och identifierat vad som skulle användas för att kunna 

besvara de ställda forskningsfrågorna gick jag vidare till att kartlägga litteraturen och identifiera 

gemensamma nämnare (Ridley, 2012). Det här ledde till att jag valde att presentera delar av 

litteraturen i teoriavsnittet och resten i resultat- och analysavsnitten. I teoriavsnittet placerade 

jag all litteratur som bidrar till en grundförståelse för uppsatsens område, såsom 

småföretagarnas verklighet och viktiga beståndsdelar i en modern webbplats. Teoriavsnittet 

innehåller således inte information om webbanalys i sig, utan de förkunskaper som behövs för 

att kunna genomföra och förstå värdet av en webbanalys. 

 

I resultatavsnittet placerade jag litteratur som svarade på forskningsfrågorna ”Hur kan 

småföretag använda sig av webbanalys för att utvärdera sin webbplats?” och ”Vilka specifika 

mätvärden bör småföretag analysera?”. Svaret på dessa forskningsfrågor består av de 

mätvärden som är intressanta att se över vid en webbanalys. För att kunna presentera det på ett 

tydligt sätt grupperade jag mätvärdena efter vilken insikt de kan bidra med. Dessa insikter 

formulerade jag till fyra frågor: 

1. Vilka använder webbplatsen? 

2. Lyckas vi med marknadsföringen? 

3. Möter webbplatsen förväntningarna? 

4. Är webbplatsen användarvänlig och tillgänglig?  

Tanken är att dessa frågor ska vara lätta att ta till sig och tydligt förmedla vilka insikter 

webbanalysen kan generera, även om man som läsare inte är bekant med webbanalys sen 

tidigare.  

 

I analysavsnittet presenterar jag sen resterande litteratur. Den här litteraturen är av mer 

analyserande karaktär och ämnar besvara forskningsfråga 1.2 ”Varför är dessa mätvärden 

intressanta och hur bör småföretag tänka kring en analys?”. 

 

Analysmetod 

För att kunna presentera mätvärden som resultat har det varit viktigt för mig att själv vara bekant 

med vilka mätvärden som finns att tillgå. Hur de fungerar, vad de kan bidra med, eventuella 

brister och vanliga missförstånd som kan uppstå vid en analys av mätvärden i Google Analytics. 

Jag har utvärderat alla mätvärden jag har stött på, men långt ifrån alla kom med i resultatet. 
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Följande avsnitt beskriver hur processen för att välja ut mätvärden har sett ut och de 

avvägningar jag har gjort längs vägen. 

 

1. Litteratursökning 

Inledningsvis samlade jag in information om hur en webbanalys bör gå till och vilka 

mätvärden som är intressanta att se över. I mina sökningar avgränsade jag mig inte till 

småföretag, då risken var stor att jag gick miste om viktig information om jag avgränsade 

mig alltför tidigt i processen. Hade jag specifikt sökt efter webbanalys för småföretag i det 

här skedet hade jag till exempel kunnat gå miste om grundförutsättningar för att få ut korrekt 

statistik i Google Analytics, något som kom att bli en viktig del av mitt resultat.  

 

2. Litteraturläsning  

Några dagar in i min litteratursökning började jag se samma mönster återupprepa sig. 

Samma mätvärden rekommenderades gång på gång, oavsett om jag letade bland 

vetenskapliga artiklar, böcker eller guider på webben. Inte heller några nya motiveringar 

eller infallsvinklar kring varför dessa mätvärden var intressanta presenterades. Jag gjorde 

då bedömningen att jag kunde gå vidare från min litteratursökning till att läsa igenom 

litteraturen jag hade hittat mer i detalj. Utöver att läsa litteratur kollade jag igenom 

videokurser i Google Analytics från Google själva (Google Academy, u.å.) och på 

webbplatsen Lynda.com (Batesole, u.å.; Koberg, 2016). Jag använde dessa videokurser för 

att få en övergripande bild av hur Google Analytics fungerar, vilka delar som är 

fundamentala och för att försäkra mig om att jag hade bildat mig en helhetsbild av 

analysverktyget och dess möjligheter.  

 

3. Kontrollera vilka mätvärden som experterna är eniga om 

När jag hade läst igenom den insamlade litteraturen och gått igenom videokurserna hade 

jag en tydligare bild av vilka mätvärden som var nödvändiga att använda sig av och vilka 

mätvärden som var mer tidskrävande än vad de var givande. För att få tydliga belägg för 

den uppfattning jag bildat vid min litteraturläsning sökte jag vidare på de specifika 

mätvärdena, fanns det mer än en expert som ställde sig bakom det här mätvärdet? Fanns det 

flera experter som vittnade om samma nytta? I många av fallen hade jag redan svaren i den 

insamlade litteraturen, men för några blev det aktuellt att söka reda på fler källor. 
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4. Sålla bland mätvärdena 

Om jag i föregående steg hade svårt att hitta belägg för att ett mätvärde skulle användas så 

sållades det nu bort. Att en webbanalytiker säger sig använda ett mätvärde räcker inte, flera 

experter måste vara överens för att ett mätvärde skulle inkluderas i mitt resultat. 

Anledningarna till det är flera, men den huvudsakliga anledningen är att det var ett bra sätt 

för mig att verifiera hur viktigt ett mätvärde verkligen är. Det kan förekomma en slags 

prestige i att som webbanalytiker presentera mätvärden som ingen annan har tagit upp eller 

förstår sig på, den fällan ville jag undvika. De urvalskriterier som användes för att välja ut 

mätvärden till resultatet var att de inte får kräva omfattande förkunskaper och de får inte 

vara för tidskrävande att analysera. Dessa urvalskriterier grundar sig i småföretagarnas 

behov, som jag kommer att beskriva närmare i det kommande teoriavsnittet.  

 

5. Gruppera mätvärdena  

Nu hade jag en lång lista med en massa mätvärden, inte ett särskilt pedagogiskt sätt att 

presentera resultatet på. Jag fortsatte därför med att granska mätvärdena för att försöka hitta 

gemensamma nämnare, vad kunde jag gruppera dem efter? Valet föll på att gruppera 

mätvärdena efter de frågor som de hjälper till att besvara: 

1. Vilka använder webbplatsen? 

2. Lyckas vi med marknadsföringen? 

3. Möter webbplatsen förväntningarna? 

4. Är webbplatsen användarvänlig och tillgänglig?  

 

6. Beskriva mätvärden 

Nu när jag hade en uppfattning om vilka mätvärden experterna rekommenderar och var 

eniga om, fortsatte jag med att beskriva mätvärdena för mitt resultatavsnitt. Här kunde jag 

tydligt se om det var något jag hade missat. De frågor jag ställde för att utvärdera varje 

mätvärde var: 

• Fanns det flera experter som förespråkade användning av det här mätvärdet?  

• Var argumenten för det tillräckligt starka?  

• Är det här mätvärdet lätt att förstå sig på eller kräver det förkunskaper inom 

webbanalys? 

• Är en analys av det här mätvärdet tidskrävande?  
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Om svaret på den sista frågan var ja, utvärderade jag mätvärdet ytterligare. Jag gjorde en 

uppskattning av hur lång tid det skulle kunna ta att analysera mätvärdet och jämförde det 

med vilka insikter det kunde erbjuda den som genomför webbanalysen. Om den förväntade 

nyttan var större än den investerade tiden, bedömde jag att mätvärdet var värt att inkludera.   

 

7. Utvärdera mätvärdena i Google Analytics  

Som jag nämnde tidigare har det varit viktigt för mig att under arbetets gång få en förståelse 

för hur mätvärdena fungerar och vad de kan bidra med. För att få den förståelsen var det 

viktigt för mig att utvärdera dessa mätvärden direkt i Google Analytics. Jag skapade därför 

en nyinstallation av Google Analytics där jag först lade till grundförutsättningarna (se 

Resultat) för att få ut rätt statistik. Därefter skapade jag instrumentpaneler (se Bilaga 2-5) 

där jag lade till alla mätvärden som jag fått fram i min litteraturstudie. Därefter väntade jag 

en vecka för att Google Analytics skulle få tid till att samla in statistik. Den här 

utvärderingen var till för att försäkra mig om att mätvärdena fortfarande var tillgängliga i 

Google Analytics och att de instruktioner jag samlat in i min litteraturstudie verkligen gick 

att använda vid en webbanalys i praktiken. 

 

8. Konfigurera om mätvärdena 

När det hade gått en vecka från det att jag skapade instrumentpanelerna blev det tydligt att 

jag behövde göra några justeringar. Jag hade missat en del viktig statistik, men hade även 

kommit på ett sätt att få ut ett större värde av webbanalysen. Genom att kombinera flera 

mätvärden gick det att få ytterligare insikter. Kombinationen av användarnas enheter med 

hur lång tid de spenderar på sidan kan exempelvis avslöja eventuella brister i 

användarvänligheten. Jag återkomma till det i analysen, där jag går igenom de olika 

mätvärdena i detalj. 

 

Sammanfattningsvis bestod processen för att välja ut mätvärden till resultatet av åtta olika steg 

(se figur 4). De första sex stegen var en del av litteraturstudien, medan de två sista stegen 

utfördes i Google Analytics för att försäkra mig om att det jag läste om i litteraturen verkligen 

gick att implementera i praktiken.  

  



 

Sara Hellman 

sarhel-4@student.ltu.se 
20 

 
Figur 4 – Processen för att välja ut mätvärden. De blåa stegen (steg 1-6) var en del av litteraturstudien, de gröna stegen 

(steg 7-8) utfördes i Google Analytics. 

Metodreflektion 

Som jag nämnde tidigare i det här avsnittet finns det flera sätt att samla in information till en 

uppsats. Innan jag beslutade mig för att genomföra en litteraturstudie utvärderade jag flera olika 

metoder och det kan vara intressant att känna till varför valet slutligen föll på just 

litteraturstudie. 

 

Enkäter är ett vanligt tillvägagångssätt för att samla in information till en uppsats. Det går ut på 

att man som forskare sammanställer och skickar ut ett frågeformulär (Bryman & Bell, 2013). 

Personerna som ombeds svara på enkäten är ofta individer som på något sätt är kopplade till 

uppsatsens ämnesområde. Jag hade kunnat använda mig av enkäter för att ta reda på hur 

småföretagare använder sig av Google Analytics idag. En annan infallsvinkel hade varit att 

skicka enkäter till webbanalytiker för att få reda på vilka mätvärden de anser är viktiga för just 

småföretag. Ett annat vanligt sätt att samla in information till en uppsats är intervjuer. Det kan 

röra sig om strukturerade intervjuer, där samtliga frågor bestäms på förhand. Men semi-
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strukturerade intervjuer är också vanligt, där en del frågor är definierade på förhand, medan 

vissa frågor uppstår vid själva intervjun (Bryman & Bell, 2013). Jag hade kunnat intervjua 

småföretag för att fråga hur de ser på den webbanalys som jag presenterar i den här uppsatsen 

och på så sätt få feedback till att förbättra processen. Det hade varit ett bra sätt att försäkra mig 

om att mitt resultat är användbart i praktiken.  

 

Förhoppningsvis framgår det att jag hade flera bra alternativ när det kommer till valet av metod. 

Jag tror inte att resultatet hade blivit sämre om jag valt en annan datainsamlingsmetod, men jag 

är övertygad om att resultatet hade sett annorlunda ut. Anledningen till att jag valde att lägga 

allt fokus på att genomföra en litteraturstudie är att jag tror det är i litteraturen jag kan hitta de 

mest tillförlitliga svaren. Det är i vetenskapliga artiklar som metodiskt har producerats med ett 

kritiskt förhållningssätt som jag kan få en tydlig och övergripande bild av småföretagens 

situation idag. Självklart är det intressant att gå direkt till företagen och fråga dem hur de ser på 

sin verklighet, men när jag hade den informationen genom tidigare forskning såg jag fler 

möjligheter i en litteraturstudie. Tankegångarna kring datainsamling från webbanalytiker var 

liknande. Det hade varit möjligt att skicka ut enkäter eller intervjua webbanalytiker över 

exempelvis Skype. Men de guider som finns publicerade på webben innehåller information som 

författarna har tagit sig tid till att producera. De har haft möjlighet att tänka efter, utvärdera, 

omvärdera och publicera när de kommit fram till något värt att dela med sig av. Samma 

möjligheter ges inte vid en intervju eller en enkät, där förväntas personer svara omgående på 

frågorna som ställs. Jag kom därför fram till att den mest tillförlitliga metoden jag kunde 

använda mig av för att få fram information av hög kvalitét var en litteraturstudie.   
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Teori 
I det här avsnittet kommer jag att presentera den teoretiska referensram som arbetet med 

uppsatsen har utgått ifrån. Inledningsvis kommer jag att redogöra för småföretagens utmaningar 

när det kommer till digitalisering, för att sedan gå vidare till att beskriva de beståndsdelar som 

är viktiga hos en modern webbplats idag. Den här teorin utgör en central del av uppsatsen då 

den ligger till grund för det resultat som senare kommer att presenteras. 

 

Småföretag och digitalisering 

Digitalisering är ett högst aktuellt forskningsområde idag och det har kommit ut flera studier 

de senaste åren som berör digitaliseringen hos småföretag. Något de är rörande överens om är 

att småföretag upplever digitaliseringen som mer av en utmaning än vad större företag gör 

(Morgan-Thomas, 2016). De bakomliggande orsakerna till detta sägs vara flera, men brist är 

en gemensam nämnare. De småföretag som studerats har upplevt brist på kunskap, tid och 

resurser som sina största hinder när det kommer till införandet av digital teknologi i 

verksamheten (Gausdal, 2015; Morgan-Thomas, 2016; Taiminen & Karjaluoto, 2015; 

Coreynen, Matthyssens & Van Bockhaven, 2017). Med de digitaliseringsbidrag som den 

svenska Regeringen nu utfärdar på rekommendation av Tillväxtverket finns en möjlighet att 

råda bot på samtliga av dessa brister, vilket tyder på en positiv utveckling i framtiden. Men det 

kräver ändå en del förkunskaper från småföretagens sida (Regeringskansliet, 2016). För att 

kunna göra upp den plan som krävs för att tilldelas ett digitaliseringsbidrag behöver företagen 

sätta sig in i digitalisering och delmoment som webbanalys. För att småföretag ska genomgå 

den processen behöver de tydliga incitament som visar på vilken typ av avkastning en sådan 

satsning kan leda till i framtiden. Möjligen kan tillräckliga incitament finnas i den forskning 

som hittills bedrivits inom digitalisering ur ett småföretags perspektiv. Taiminen och Karjaluoto 

(2015) beskriver i sin forskning att det som står i vägen för småföretag som vill inleda sin 

digitalisering ofta är bristande kunskap kring hur en digitaliseringsprocess ska genomföras på 

ett framgångsrikt sätt. Men om företag lyckas förvärva den kunskapen är potentiella vinster av 

en digitalisering en ökad tillväxt och konkurrenskraft. Coreynen, Matthyssens och Van 

Bockhaven (2017) visar i sin forskning att en digitalisering kan effektivisera arbetet och i 

förlängningen leda till ekonomiska besparingar. Sammanfattningsvis pekar forskningen på att 
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många småföretag upplever samma svårigheter inför en digitalisering, men att en sådan satsning 

är både viktig för framtiden och ekonomiskt gynnsam. 

 

Digital strategi 

Det har idag blivit viktigt för företag av alla storlekar att ha en digital strategi (Willmott, 2014; 

Ross, Sebastian & Beath, 2017). En digital strategi kan omfatta all användning av digital teknik 

inom företaget. Det vill säga alltifrån vilka IT-system som ska införas till vilka sociala medier 

som ska användas för att nå ut till nya och existerande kunder (Chaffey, 2017; Berlin, 2011). I 

den här uppsatsen kommer fokus att ligga på företagens webbplats, så därför kommer jag nu att 

gå igenom de delar av en digital strategi som är relevant för arbete med webbplatsen. 

 

En digital strategi bör utmynna i konkreta mål för vad webbplatsen förväntas uppnå. Men vart 

kommer de här målen ifrån? En bra utgångspunkt är företagets affärsstrategi, som vanligtvis 

innehåller de affärsmål företaget strävar efter att uppnå (McDonald, 2015). Den digitala 

strategin kan med fördel utformas efter affärsstrategin, med strävan att uppnå samma mål. Låt 

oss säga att affärsstrategin innehåller mål gällande en ökad försäljning på 10% under det 

kommande året, då vore ett lämpligt mål i den digitala strategin att stå för en viss andel av den 

ökningen. En digital strategi bör således inte betraktas som ett hinder eller börda, utan ett 

verktyg som kan öka chansen att uppnå företagets affärsmål (Mithas, Tafti & Mitchell, 2013).  

En viktig egenskap i de mål som sätts upp för företagets digitala kanaler är att de bör vara 

mätbara. Med mätbara mål blir det tydligt huruvida de i slutändan har uppnåtts eller inte och 

risken för fria tolkningar reduceras (Rum, 2016). 

   

Sökmotoroptimering – En form av digital marknadsföring 

Användningen av en sökmotor har blivit ett vanligt inslag i människors vardag. Oavsett om en 

användare använder sig av Bing, Yahoo, Google eller något annat alternativ är syftet alltid 

detsamma - att söka reda på information. För utgivare har det därför blivit otroligt viktigt att 

känna till hur deras webbplats kan optimeras för att komma högt upp bland sökresultaten, det 

har blivit en naturlig inkörsport för nya användare (Moz, 2014).   

 

Trots att sökmotorer är utvecklade med avancerade algoritmer med avsikt att prioritera 

webbplatser efter relevans för användaren, har de sina brister. Det är här behovet av 

sökmotoroptimering kommer in i bilden. Genom sökmotoroptimering kan en utgivare öka 
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sannolikheten att en sökmotor bedömer webbplatsen som relevant och placerar den högt upp 

bland sökresultaten (Moz, 2014). Om en utgivare däremot väljer att avstå från 

sökmotoroptimering är risken stor att konkurrenter prioriteras bland sökresultaten när 

människor söker efter deras produkter eller tjänster, vilket kan leda till att potentiella intäkter 

går förlorade.  

 

Hur ska då en utgivare sökmotoroptimera sin webbplats? För att besvara den frågan behöver vi 

först en grundläggande förståelse för hur sökmotorer fungerar. Alla sökmotorer har en egen 

sökspindel, ett litet program, som arbetar oavbrutet med att samla in information om alla 

webbplatser den kan hitta på webben (Pineberry, u.å.; Grappone & Couzin, 2011). Sökspindeln 

söker i första hand efter nyckelord som kan förklara vad webbplatsen innehåller för 

information. Därefter granskas rubriker, texter, länkar och bilder på webbplatsen för att 

ytterligare avgöra webbplatsens innehåll med avsikten att kunna bedöma vid vilka sökningar 

den kan vara relevant. Eftersom sökspindeln letar sig runt på sidan blir det viktigt att det finns 

en tydlig länkstruktur mellan webbplatsens alla webbsidor, annars finns risken att sökspindeln 

hoppar över det innehåll som är svåråtkomligt (Moz, 2014; Grappone & Couzin, 2011). 

Därefter sparar sökspindeln ner all bearbetad information till sökmotorns databas, en process 

som i facktermer kallas för indexering (Price & Bruce, 2013). När en användare sedan söker 

efter de nyckelord som har identifierats på en webbplats bedömer sökmotorn att webbplatsen 

kan vara relevant (Jones, 2010). Exakt hur den fulla bedömningen kring relevans går till är inte 

känt utanför de företag som driver sökmotorerna, så vid sökmotoroptimering får vi gå på den 

information de valt att dela med sig av (Google2, u.å.; Moz, 2014). Som tur är finns det konsulter 

som har arbetat med sökmotoroptimering i många år och som genom erfarenhet kan tala om 

vad som fungerar i praktiken. Att rubrikerna på webbplatsen verkligen representerar innehållet 

nedanför är ett exempel på vad som är viktigt (Moz, 2014). Genom att jämföra de ord som 

förekommer i rubriken med textinnehållet och bildtexterna undertill kan sökmotorn bedöma om 

de berör samma ämne. På så sätt kan sökmotorn verifiera att webbplatsen är fylld med riktiga 

artiklar och inte enbart lockrubriker. Ett användbart knep för utgivare kan därför vara att tänka 

som slutanvändaren (Sanders, 2012). När det gäller sökmotoroptimering skulle det kunna se ut 

såhär: 

”Om jag skulle söka efter de tjänster vi erbjuder, vilka sökord skulle jag använda? Vilket 

innehåll skulle jag förvänta mig att hitta?” 
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Om utgivare agerar utifrån användarnas perspektiv och hjälper sökmotorerna med tydliga 

nyckelord har de kommit en bit på vägen i sin sökmotoroptimering. Extra viktigt blir 

nyckelorden för bilder, eftersom sökmotorn inte kan analysera en bild som vi människor kan. 

Sökmotorn blir därför beroende av den bildtext som läggs till vid varje bild (Moz, 2014). Det 

är dock viktigt att känna till att det här är väldigt grundläggande sökmotoroptimering. Med 

tanke på uppsatsens omfattning och fokus kommer jag inte att gå djupare in på hur en webbplats 

kan optimeras för sökmotorer. Men det är något som är viktigt för utgivare att sätta sig in i då 

sökmotoroptimering utgör en vital del i företagens digitala marknadsföring. 

 

Användarvänlighet 

Innehållet på en webbplats i form av text, grafik och annan media är utgivarens möjlighet att 

kommunicera med användaren. Hur den kommunikationen bör gå till för att vara så effektiv 

som möjligt, skiljer sig åt på webben jämfört med andra typer av medium. På en webbplats är 

det viktigt att vara tydlig och rakt på sak, något som Redish (2012) sammanfattar såhär: 

“Give	the	people	only	what	they	need”	

Vad Redish menar är att som utgivare vill man ofta få ut den information man tycker är 

intressant, viktig eller underhållande. Men eftersom den tid som användaren är villig att 

spendera på webbplatsen är begränsad är det viktigt att vara insatt i vad användaren är ute efter 

och leverera just det (Haile, 2014; Dalhouse University, u.å.; Usability.gov, 2016). Det finns 

flera uppfattningar om orsaken till användarnas korta uppmärksamhetsspann. Tony Haile driver 

företaget Chartbeat som livnär sig på att producera innehåll till webbplatser. I sin artikel i 

tidningen Time skriver han att den begränsade uppmärksamheten beror på att internetanvändare 

har tillgång till otroliga mängder information idag, vilket gör att de ställer höga krav på den 

information de faktiskt stannar upp och läser (Haile, 2014). Finns det vi letar efter inte rakt 

framför näsan på oss är vi benägna att röra oss vidare. Jeff Johnson (2014) tar ett mer 

vetenskapligt grepp om frågan och hävdar att det inte rör sig om någon ny trend, utan att 

människans kognitiva förmåga alltid har varit begränsad på det här sättet. Mer specifikt rör det 

sig om människans koncentrationsförmåga och det arbetsminne som används för att lösa en 

uppgift (Johnson, 2014). När en användare ställs inför uppgiften att hitta ”köp”-knappen för en 

viss produkt samarbetar koncentrationsförmågan med arbetsminnet för att lösa den. 

Användaren fixerar blicken på skärmen och söker igenom informationen på webbsidan. Om 

webbsidan innehåller objekt som rör sig, stora mängder information eller något som upplevs 
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hotfullt fungerar det som en distraktion och användaren kan få svårt att lokalisera ”köp”-

knappen även om den skulle vara tydligt markerad. Den mänskliga kognitionsförmågan strävar 

alltså efter enkel och tydlig kommunikation som är lätt att förstå (Johnson, 2014). Andra 

aspekter som kan bidra till en användarvänlig webbplats är en tydlig navigation, en struktur 

som är lätt att förstå sig på och att man som användare kan bedöma besöket som fritt från 

problem (Mifsud, 2014).  

 

Tillgänglighet 

Under 90-talet, då webben kom till Sverige, var det en självklarhet att de webbplatser som 

producerades skulle visas på en dator. Det var inte förrän 2007 - 2008 då smartphones 

lanserades som det började bli aktuellt att ha mobilanvändare i åtanke när en webbplats skulle 

utvecklas (Hinman, 2012; Martin, 2014). Mobilanpassning av webbplatser blev inte en 

omedelbar självklarhet, men det växte sig större med tiden. Då började webbutvecklare ta fram 

en mobilversion av varje webbplats, eftersom det nu fanns två slags enheter att utveckla för 

(Martin, 2014). Allteftersom mobilmarknaden växte sig större och surfplattor lanserades insåg 

webbutvecklare världen över att det inte längre var hållbart att utveckla en webbplats för varje 

typ av enhet som skulle besöka den. Det var här som fenomenet responsiv design växte fram 

(Gascho Rempel & Bridges, 2013). En webbplats med responsiv design anpassar sitt utseende 

efter skärmupplösningen den visas i, vilket gör att den fungerar på olika mobiltelefoner, såväl 

som surfplattor, datorer samt andra alternativ som kan dyka upp i framtiden (Marcotte, 2010; 

Hinman, 2012). På en enhet med låg upplösning kan det till exempel vara aktuellt med färre 

element, medan enheter med högre upplösning har möjlighet att visa mer information. Om 

utgivare väljer att avstå från en responsiv design idag är risken stor att webbplatsens 

användarvänlighet och tillgänglighet reduceras, till följd av att den inte visas korrekt för de 

olika användarna (Google Developers, 2016; Broadbent, 2016). För företag kan det i 

förlängningen leda till förlorade intäkter, då nya kunder blir svåra att attrahera via en webbplats 

som inte fungerar korrekt för användaren.  

 

Ytterligare en viktig aspekt när det kommer till tillgänglighet är att webbplatsen bör vara 

anpassad för användare med funktionshinder (MIT, u.å.). Det är av stor vikt då omkring 15 - 

20% av världens befolkning har någon form av funktionshinder. Det kan röra sig om 

synnedsättning, hörselnedsättning, rörelsehinder eller reducerad kognitiv förmåga (Al-Badi, 

Ali & Al-Balushi, 2013). Att inte göra en webbplats tillgänglig för dessa användare kan 
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innebära ekonomiska förluster för verksamheten, vilket gör tillgänglighet till en viktig del av 

designarbetet. För att uppnå tillgänglighet bör en webbplats fungera väl i en skärmläsare, vara 

navigerbar med enbart mus, enbart tangentbord, ha textat medieinnehåll och ha en navigering 

som är lätt att förstå (MIT, u.å.). 
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Resultat 
Det har nu blivit dags att presentera resultatet av den litteraturstudie som har genomförts. Jag 

kommer inledningsvis att presentera de grundförutsättningar som behövs för att Google 

Analytics ska förse användare med korrekt statistik och för att man som utgivare ska få ut så 

mycket som möjligt av sin webbanalys. Därefter kommer jag att presentera de mätvärden jag 

har identifierat som användbara för småföretagare. 

 

Grundförutsättningar 
För att kunna använda Google Analytics på en webbplats behöver först en spårningskod läggas 

till på webbplatsen. Spårningskoden finns att hämta i Google Analytics för inloggade användare 

och den bör läggas till i sidhuvudet på den webbplats som ska analyseras. För aktuella 

instruktioner hänvisar jag till Google Analytics supportsida, då de tenderar att ändras med tiden 

(Google6, u.å.). Jag kommer nu att gå igenom hur du går tillväga för att skapa vyer, filter och 

mål i Google Analytics. När vi kommer till analysavsnittet kommer jag att motivera varför 

dessa åtgärder är nödvändiga.  

 

Vyer 

När spårningskoden är på plats bör tre olika vyer skapas, Google själva rekommenderar vyerna 

Mastervy, Testvy och Ofiltrerad vy (Google Academy, u.å.). För att göra det behöver man vara 

inloggad i Google Analytics och därefter gå in under:  

 

Administratör > Vy > Skapa ny vy 

 

Filter 

När de tre vyerna är skapade är det möjligt att applicera filter på dem. Jag kommer att visa hur 

du lägger till fyra olika filter i Testvyn, den vy där alla nya filter bör utvärderas till en början 

(Google Academy, u.å.). De filter jag kommer att gå igenom är bortsållning av de anställdas 

IP-adresser, ogiltiga domännamn, automatiserade robotar och dessutom hur du undviker 

dubbletter bland webbadresserna. För att lägga till filter går du in under: 

 

Administratör > Testvy > Filter 
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I bilaga 1 kan du även se en bild över vart du klickar för att hitta filterinställningarna, eftersom 

det kan vara svårt att hitta till en början. 

 

Uteslut medarbetarnas IP-adresser 

Till att börja med ska vi utesluta de anställdas IP-adresser, det gör vi med hjälp av ett 

fördefinierat filter (White, 2017; Ledford, Tyler & Teixeira, 2010). Det är användbart att 

namnge filtret på ett tydligt sätt, då blir det enklare att hitta tillbaka till det vid behov.  

 

Under ’Välj filtertyp’ väljer du ’Fördefinierat’, därefter ’Uteslut’, under ’Välj källa eller mål’ 

väljer du ’trafik från IP-adresserna’ och under ’Välj uttryck’ väljer du ’som är lika med’. 

Därefter fyller du i de IP-adresser som Google Analytics bör utesluta när statistik samlas in. 

När du fyllt i uppgifterna bör det se ut som i figur 5, med undantag för IP-adressen som bör 

tillhöra medarbetare på företaget. 

 
Figur 5 - Såhär ställer du in ett filter för att utesluta IP-adresser i statistiken 

Uteslut ogiltig trafik 

För att utesluta felaktiga inlänkar (Hansen, 2015) och webbsidor (Escalera, 2015) behöver du 

sammanställa en lista över webbplatsens domännamn och subdomäner. Om vi använder Luleå 

Tekniska Universitet (ltu) som exempel skulle det kunna se ut såhär: 

• ltu.se 

• blog.ltu.se 

• intranet.ltu.se 

Dessa domännamn behövs för att skapa ett reguljärt uttryck, ett filter som specifikt anpassas 

efter den egna webbplatsen. Det reguljära uttrycket är en textrad bestående av de domännamn 
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som gäller för webbplatsen, tillsammans med domännamnet translate.googleusercontent.com 

(Hansen, 2015). Det är domännamnet som visas om en användare har läst webbplatsen via 

Google Translate, och den vill vi inte utesluta eftersom de är riktigt användare. I det reguljära 

uttrycket ska domännamnen separeras med ett skiljetecken ( | ), som i här har samma betydelse 

som ordet ”eller”. Framför varje punkt behövs även ett omvänt snedstreck ( \ ) för att formulären 

i Google Analytics ska kunna läsa in informationen på rätt sätt. Ovanstående lista resulterar 

därför i att vi kan ha ett reguljärt uttryck som ser ut såhär: 

 
ltu\.se|blog\.ltu\.se|intranet\.ltu\.se|translate\.googleuserc

ontent\.com 

 

Vi talar därmed om för Google Analytics att om ett besök gäller domännamnet ltu.se eller 

blog.ltu.se eller intranet.ltu.se eller translate.googleusercontent.com så ska det registreras som 

riktiga besök. Allt annat kastas bort, då det inte är riktig trafik som vi behöver ta hänsyn till. 

Det reguljära uttrycket med dina egna domännamn lägger du till under: 

 

Filtertyp ’Anpassat’ > Inkludera > Filtreringsfält ’Värdnamn’ > 

Filtreringsmönster ’skriv in ditt reguljära uttryck här’ 

 

Lagra alla länkar som små bokstäver 

Vi behöver ett filter som säger åt Google Analytics att lagra alla webbadresser med små 

bokstäver så att vi undviker dubbletter i statistiken (Sutton, 2016). Det gör du under: 

 

Anpassa > Små bokstäver > Filtreringsfält ’Begärd URI’ 

 

Uteslut automatiserade robotar 

En viktig inställning är att kryssa i botfiltrering (Sharma, 2016; Ledford, Tyler & Teixeira, 

2010). Den inställningen aktiveras genom att gå in under: 

 

Administratör > Vy > Inställningar för vy > Kryssa i ’Botfiltrering’ 
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Sätt upp mål 

I teoriavsnittet tog jag upp vikten av en digital strategi och mätbara mål. Dessa mål går att 

lägga till direkt i Google Analytics för en mer konkret uppföljning. För att lägga till mål går 

du in under: 

 

Administratör > Testvy > Mål 

 

Mätvärden 

Nu när vi har försäkrat oss om att statistiken i Google Analytics är korrekt med några 

grundläggande inställningar har det blivit dags att se över vilka mätvärden som är intressanta. 

De mätvärden som kommer att presenteras är på rekommendation av forskare och experter som 

ägnar en stor del av sin tid åt just webbanalys. Urvalet av mätvärden har genomförts med hänsyn 

till att småföretagare har begränsat med tid och förkunskaper. Därför kommer jag endast att 

presentera de mätvärden som går att analysera på relativt kort tid och samtidigt ger så stor nytta 

som möjligt. För en visuell översikt över dessa mätvärden, se bilagorna 2-5. 

 

Vilka är det som använder webbplatsen? 

För att få reda på vilka som använder webbplatsen kan vi vända oss till mätvärden som ålder, 

kön, plats, språk och intressen. Det är information som Google samlar in via cookies på 

användarens enhet. Det kan vara en cookie som användaren själv har gått med på att lagra för 

att kunna nyttja någon av Googles tjänster, men det kan även vara en cookie från någon av 

Googles samarbetspartners (Google3, u.å.). 
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Figur 6 – Dessa mätvärden besvarar frågan ”Vilka är det som använder webbplatsen?” 

Användarnas ålder skrivs inte ut exakt, utan delas in i åldersgrupperna 18-24, 25-34, 35-44, 45-

54, 55-64 och 65+. Det ger en viss insikt i vilken åldersgrupp webbplatsen lyckas nå ut till, men 

informationen är inte fullständig. Det går till exempel inte att se om användare under 18 år har 

besökt webbplatsen och alla över 65 klumpas samman i en åldersgrupp (Google3, u.å.). 

Könsfördelningen bland webbplatsens användare går att avläsa med mätvärdet kön. Här går det 

att se hur stor andel av användarna som är män och hur många som är kvinnor. Det går även att 

klicka på exempelvis kvinnor, för att läsa om åldersgrupperna inom det segmentet (Google3, 

u.å.). För att ta reda på vart i världen användarna befinner sig kan vi vända oss till mätvärdet 

plats (Weber, 2016). Det visar i vilket land webbplatsens användare förekommer, men det går 

även att få mer detaljerad information, till exempel på vilken ort användare befinner sig. För att 

se vilket språk användarna talar kan vi se över mätvärdet språk. Det här mätvärdet kommer 

dock inte skriva ut språken i klartext, utan istället visas en språkkod som representerar det språk 

som användaren har ställt in i sin webbläsare (Lewis, 2013). Språkkoden för svenska är till 

exempel sv-se (Lingoes, u.å.), där sv står för svenska och se för Sverige. Det går även att se vad 

användarna har för intressen. Informationen baseras på vilka webbplatser användaren besöker 

och kan exempelvis berätta om användaren är intresserad av fotografi, TV-serier, teknik eller 

friluftsliv. 
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Lyckas vi med marknadsföringen?  

För att ta reda på om marknadsföringen av webbplatsen når ut kan vi använda oss av mätvärden 

som kanaler, unika sidvisningar, sökfrågor och målsida. 

 
Figur 7 - Dessa mätvärden talar om ifall marknadsföringen av webbplatsen har varit framgångsrik 

Kanaler visar vart webbplatsens användare kommer från (Dworianyn, 2016). Om användaren 

kommer via en länk från en annan webbplats (referrals), en sökning (organic search), från 

sociala medier (social) eller är från okänd källa (direct) så kan vi se det här. Det är vanligt att 

alternativet ”direct” misstas för direkttrafik, alltså användare som medvetet går in på just din 

webbplats. Men i själva verket innebär det alternativet att analysverktyget inte kan tala om med 

säkerhet vart användaren kom från. Det kan röra sig om direkttrafik, men det kan också vara en 

användare som klickat på en länk till webbplatsen i Skype, en pdf-fil eller ett mailprogram. De 

enda länkarna Google Analytics kan spåra är dem som kommer från andra publicerade 

webbplatser, alla andra hänvisningar samlas under ”direct” (Georgiev, 2015).  

 

Med mätvärdet unika sidvisningar kan vi se hur välbesökt vår webbplats är, samt hur pass 

framgångsrika eventuella marknadsföringskampanjer faktiskt har varit (Moz2, 2015). Genom 

att studera mätvärdet sökfrågor får vi en insikt i vad användare skriver in i sökfältet i Googles 

sökmotor innan de hittar webbplatsen bland sökresultaten och väljer att besöka den (Pakkala, 

Presser & Christensen, 2012). Mätvärdet målsida talar om på vilken webbsida användarna 
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inleder sitt besök på webbplatsen (Webster, 2014; Pakkala, et al, 2012). Ett vanligt 

tillvägagångssätt för att utvärdera målsidor är att jämför de webbsidor som lyckas nå ut, med 

webbsidor som lyckas mindre bra. Utifrån den jämförelsen går det att lära sig vad som fungerar 

och vad man som utgivare bör undvika. Flera experter inom sökmotoroptimering har försökt 

sammanställa guider om hur den ultimata målsidan (även kallat landningssida) bör utformas. 

Men det enda de i slutändan är överens om är att det inte finns ett sätt att göra det på, utan att 

man som utgivare måste pröva sig fram (Mains, 2013; Kissmetrics, 2010). Därför har jag valt 

att inte ge några sådana rekommendationer i den här uppsatsen. 

 

Möter vi förväntningarna?  

Genom att granska mätvärden som tid på sidan, avvisningsfrekvens, sökfrågor och utgångssida 

kan vi ta reda på om de användare som hittat till webbplatsen fått sina förväntningar mötta. 

 
Figur 8 – Dessa mätvärden ger oss en inblick i huruvida webbplatsen möter användarnas förväntningar 

Tid på sidan talar om hur länge en användare har stannat på en specifik webbsida (Panalysis, 

u.å.). Det finns brister med det här mätvärdet som är viktiga att känna till för att läsa av det på 

rätt sätt (Pakkala et al, 2012). Google Analytics räknar ut hur lång tid en användare spenderar 

på en webbsida med hjälp av tidsstämplar. En förfrågan uppstår gentemot webbservern (där 

webbplatsen lagras) varje gång användaren försöker besöka en webbsida och dessa 

förfrågningar kommer alltid med en tidsstämpel. Så genom att räkna ut mellanskillnaden mellan 
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varje förfrågan (från en och samma användare) fastställer Google Analytics hur lång tid som 

spenderades på varje webbsida. Problem uppstår dock när användaren väljer att lämna 

webbplatsen, för då sker ingen förfrågan och Google Analytics har ingen tidsstämpel att arbeta 

med. Tiden som registreras på den sista besökta webbsidan blir därför alltid 0 sekunder, vilket 

inte reflekterar verkligheten. Ytterligare ett problem uppstår när användare surfar med flera 

flikar öppna i sin webbläsare. För Google Analytics ser det då ut som att användaren sitter och 

läser alla flikar samtidigt, eftersom tid på sidan fortfarande mäts med hjälp av de tidsstämplar 

som skickas vid en förfrågan. Att användaren har 9 flikar öppna samtidigt och omöjligen kan 

läsa allt innehåll på samma gång, är inte något som Google Analytics tar med i beräkningen. 

Det här leder till att det i statistiken kan se ut som att en användare har stannat på en webbsida 

i upp till 29 minuter, även fast det egentligen kan ha rört sig om en passiv flik som användaren 

aldrig har läst överhuvudtaget. Gränsen på 29 minuter är något som Google har satt upp själva, 

efter det så räknas sessionen som avslutad om ingen aktivitet har skett under tiden (Kaushik, 

2011).  

 

Avvisningsfrekvens talar om hur stor andel av besökarna som kommer in på en av webbplatsens 

webbsidor och sedan lämnar webbplatsen utan några fler interaktioner (Pakkala, et al, 2012; 

Moz, 2015). Användaren använder alltså inte menyn, sökfunktionen eller fortsätter vidare till 

andra webbsidor. Sökfrågor nämnde jag redan när vi sökte svaret på frågan om vi når ut med 

marknadsföringen, men den kan vara hjälpsam även för att se om webbplatsen uppfyller 

användarnas förväntningar. Genom att undersöka vilka sökfrågor som lockade till sig 

användarna är det möjligt att följa upp för att se om innehållet på enskilda webbsidor erbjuder 

användbara svar på sökfrågorna. Utgångssidor visar vilken webbsida en användare befinner sig 

på när den väljer att lämna webbplatsen (Cornwall, 2012). Det är viktigt att inte dra förhastade 

slutsatser kring dessa webbsidor. Om en webbsida har ett högt antal användare som lämnar 

webbplatsen just där, bör första åtgärden vara att se om samma webbsida också har flest 

visningar överlag. Om den är en av de mest besökta webbsidorna är det naturligt att många 

användare lämnar webbplatsen där, eftersom de måste lämna webbplatsen någon gång. 

Ytterligare en faktor att se över är den genomsnittliga tiden användarna spenderar på 

webbsidan, jämfört med vad som förväntas. Sen bör även en felmarginal finnas med i 

beräkningen. Alla besökare kommer inte hitta det de söker på webbplatsen, det är oundvikligt. 
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Är webbplatsen användarvänlig och tillgänglig? 

Genom att granska mätvärden som skärmupplösning, enhet, webbläsare och sidtider kan vi få 

svar på om webbplatsen är användarvänlig och tillgänglig.  

 
Figur 9 – Dessa mätvärden ger oss en bild av hur pass användarvänlig och tillgänglig webbplatsen är 

Mätvärdet skärmupplösning visar vilken skärmupplösning användarna har på den enhet som de 

använder när de besöker webbplatsen (Patel, 2014). Med mätvärdet enheter blir det tydligt om 

mobiler, surfplattor eller datorer är vanligast bland användarna som besöker webbplatsen 

(Hansen, 2016). Genom att kombinera mätvärdet enheter med tid på sidan och 

avvisningsfrekvens kan vi även se om det finns några uppenbara problem på någon typ av enhet. 

Mätvärdet webbläsare talar om vilka webbläsare som är vanliga bland webbplatsens användare 

(Siu, 2016). Sidtider är ett mätvärde som visar hur lång tid det tar för olika webbsidor att ladda 

hos användaren, det ger en tydlig indikation om webbplatsen är tillgänglig för användarna eller 

om det regelbundet förekommer tekniska problem som bör ses över (Mobley, 2015). 

  



 

Sara Hellman 

sarhel-4@student.ltu.se 
37 

Analys 
I den här uppsatsen har jag presenterat behovet av webbanalys hos småföretagare, viktiga 

beståndsdelar hos en modern webbplats samt de inställningar och mätvärden i Google Analytics 

som jag rekommenderar att småföretagare använder sig av. Men varför ska småföretagare 

använda sig av just de inställningar och mätvärden som har lagts fram? Det kommer jag att 

besvara i det här analysavsnittet.  

 

Grundförutsättningar 
När spårningskoden för Google Analytics har installerats startar spårningen av webbplatsens 

användare direkt. Det innebär att alla som besöker webbplatsen registreras som en användare i 

Google Analytics. Problemet med det är att sökspindlar, spam, försök till säkerhetsintrång och 

företagets egna medarbetare alla räknas som vanliga användare. Trots att sökspindlar i själva 

verket är automatiserade robotar och därmed inte intressanta i en webbanalys (Farney, 2016; 

Malone, 2016). Företagets egna medarbetare är inte heller av intresse i en webbanalys då de 

inte är den tilltänkta målgruppen för de tjänster eller produkter företaget erbjuder. Om vi skulle 

låta statistik genererad från medarbetarnas besök vara kvar i Google Analytics, ökar risken för 

att informationen vi arbetar med är missvisande. Det beror på att medarbetarna inte använder 

webbplatsen på samma sätt som övriga användare. Medarbetarna känner till webbplatsen sen 

tidigare och kommer navigera den med lätthet, vilket kan få det att se ut i statistiken som att 

många användare smidigt navigerar sig runt. Trots att det i praktiken kan vara så att de tilltänkta 

användarna har stora svårigheter att nå den information de söker eftersom de inte har samma 

erfarenhet av webbplatsen som företagets medarbetare.  

 

Ett av de filter som presenterades skiljer sig från de andra. Det handlar inte om att utesluta 

felaktiga användare, utan att spara alla webbadresser med småbokstäver. Anledningen till att 

ett sådant filter behövs är att Google Analytics är skiftlägeskänsligt. Det innebär att 

webbadresser måste vara helt identiska, vad gäller stora och små bokstäver, för att de ska 

registreras som webbadresser som leder till samma webbsida. Genom att lägga till ett filter som 

gör att alla länkar sparas med små bokstäver, kan vi undvika dubbletter och missvisande 

statistik (Sutton, 2016). 

 

Som jag nämnde tidigare rekommenderar Google att tre olika vyer skapas; Ofiltrerad vy, Testvy 

och Mastervy. Anledningen till att dessa vyer rekommenderas är att det är ovanpå dem som 
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filter sedan appliceras. Med filter skalar vi bort statistik och i Google Analytics försvinner den 

statistiken helt och hållet. Men med flera vyer skapar vi egna säkerhetskopior av den 

informationen och försäkrar oss om att ingen statistik faller bort av misstag. Den Ofiltrerade 

vyn bör därför lämnas precis som den är, den ska samla in all information som Google Analytics 

kan ta reda på och därefter fungera som en back-up som finns att tillgå om något skulle gå fel. 

En Testvy rekommenderas då det är användbart att ha en testmiljö för alla nya filter som ska 

läggas till. Genom att applicera nya filter i Testvyn först skyddas informationen i övriga vyer 

från nya filter som kan råka sålla bort mer information än vad det egentligen var tänkt. 

Mastervyn är den vy där du vanligtvis kommer att arbeta med webbanalys, där lägger du enbart 

till beprövade filter som fungerar ordentligt. 

 

I teoriavsnittet gick jag igenom vikten av att ha en digital strategi för företagets webbplats och 

att mätbara mål är viktiga för att senare kunna följa upp hur väl webbplatsen fungerar. Ett första 

steg för att omvandla dessa teoretiska kunskaper till något praktiskt är att lägga till de uppsatta 

målen direkt i Google Analytics (Google5, u.å.). Flera experter inom området webbanalys 

rekommenderar målsättning i Google Analytics för alla som vill utnyttja analysverktygets fulla 

potential (Kaushik2, 2011; Hill, 2011; Marek, 2011; Berke, 2014). Vilka mål som bör läggas 

till beror helt på företagets digitala strategi och vad webbplatsen förväntas uppnå. Men exempel 

på vanliga mål är att användaren ska besöka en specifik webbsida (Lofgren, u.å.), stanna en viss 

tid eller bläddra igenom ett visst antal webbsidor innan de väljer att lämna webbplatsen (Burke, 

u.å.). 

 

Målgrupp 
När webbplatsen först utvecklades fanns förmodligen en tanke kring vilken målgrupp den 

riktade sig till. Efter att webbplatsen har varit i drift ett tag finns det användarstatistik som kan 

ge en tydlig bild av vilka som verkligen har fått användning av webbplatsen (Sanders, 2012). 

Men varför är det viktigt att känna till? I teoriavsnittet om användarvänlighet, citerade jag 

Redish (2012) som tryckte på vikten av att leverera innehåll som bara svarade på det användaren 

behöver. För att kunna göra det är det viktigt att först lära känna användarna. Det är oerhört 

svårt att gå ett behov tillmötes om vi inte känner till vem som bär på behovet. Därför är det av 

intresse att se över mätvärden som ålder, kön, språk, plats och intressen, de kan ge oss en ökad 

förståelse för webbplatsens användare. Att se över vilka språkinställningar användarna har kan 

ge insikt i om webbplatsen bör publicera innehåll på flera språk (Marek2, 2011). Viktigt att 
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tänka på här är att en besökare med en avvikande språkinställning inte är skäl nog för att 

översätta hela webbplatsen. Det är först när flera procent av användarna har avvikande 

språkinställningar som det bör betraktas som aktuellt. Det är även möjligt att ta reda på vad 

användarna har för intressen. Med den här förståelsen för användarna ökar våra chanser att 

producera intressant innehåll på webbplatsen. Dessutom har vi ett underlag för vilka nya 

produkter och tjänster som kan vara intressant för den existerande kundgruppen, något som gör 

en framtida expansion lättare att planera (Lewis, 2014). 

 

Marknadsföring & förväntningar 

Förutom en förståelse för webbplatsens användare så behöver vi känna till hur väl webbplatsens 

innehåll når ut till den önskade målgruppen. Det gör vi genom att granska sökfrågor som lett 

till webbplatsen, vart användarna kommer från och hur många unika sidvisningar de olika 

webbsidorna har. Det följer vi sedan upp genom att se vilka webbsidor besökarna kommer in 

till först, hur länge de stannar där, om de klickar sig vidare på webbplatsen och på vilken 

webbsida de väljer att lämna den. Dessa mätvärden hjälper oss förstå om webbplatsen och dess 

innehåll möter användarnas förväntningar på ett bra sätt (Sanders, 2012).  

 

Mätvärdet sidvisningar talar om hur många gånger en enskild webbsida har laddats in i en 

webbläsare. Tanken är att det här ska ge en uppfattning om hur många gånger en användare har 

besökt webbsidan, men informationen är inte helt tillförlitlig (Smith, 2012). Föreställ dig att en 

användare besöker en webbsida, men alla element läses inte in ordentligt. Användaren 

uppdaterar då webbsidan för att försöka få tillgång till all information på webbsidan. Ett helt 

vanligt förfarande, som enligt statistiken blir två sidvisningar. Genom att fokusera på unika 

sidvisningar istället kommer vi runt det här problemet. Unika sidvisningar räknar hur många 

gånger en webbsida har blivit besökt, men om samma användare laddar webbsidan flera gånger 

under ett 30-miuters intervall så räknas det som en sidvisning istället för flera. Om samma 

användare däremot laddar in samma webbsida under två olika dagar räknas det som två 

sidvisningar, eftersom det då framstår som en medveten handling att återgå till webbsidan 

(Moz2, 2015).  

 

För att ta reda på vilka sökord användare skrev in när de kom in via kanalen organic search 

kan vi granska mätvärdet sökfrågor (Pakkala, Presser & Christensen, 2012). Sökfrågor är 

viktiga att känna till av flera anledningar. Det ger delvis en bild av hur väl 
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sökmotoroptimeringen fungerar på webbplatsen, men kan även uppmärksamma vilket innehåll 

användarna verkligen är intresserade av. Alternativet ”(not set)” kommer dock att dyka upp 

som en av de vanligaste sökfrågorna. Det här beror på att alla användare inte får med sig 

information om vilka sökfrågor som lett dem till webbplatsen (Sharda, 2015). Om det däremot 

står (other) innebär det att det har förekommit sökfrågor som Google har filtrerat bort då de 

bland annat kan ha innehållit personlig information (Google4, u.å.). Viktigt att ha i åtanke här 

är att de här sökfrågorna gäller Googles sökmotor (Google4, u.å.), eftersom Google enbart har 

åtkomst till den egna statistiken. För att få tillgång till sökfrågor som används i övriga 

sökmotorer finns möjligheten att skapa ett konto i deras motsvarande verktyg. Bing har 

exempelvis en tjänst de kallar för ”Bing webmaster tools” där utgivare får information om hur 

deras webbplats presterar idag och hur sökmotoroptimeringen kan förbättras (Edward, 2016).  

 

Genom att undersöka mätvärden som bland annat tid på sidan kan vi få en djupare förståelse 

för om användaren fann innehållet på webbsidan intressant. Exakt hur lång tid på sidan som 

kan anses som bra är svårt att avgöra. Innehållet på olika webbsidor varierar i omfattning och 

komplexitet och tar därför olika lång tid för en användare att läsa igenom. Det är alltså 

innehållet på varje enskild webbsida som bör styra vad som kan uppfattas som en bra tid på 

sidan (Wojdylo, 2016). För att skapa en uppfattning om hur mycket tid en användare kan 

förväntas spendera på en webbsida kan utgivare själva läsa igenom innehållet på den specifika 

webbsidan under tidtagning, då skapas en fingervisning om hur lång tid en användare behöver 

spendera på webbsidan för att ta in informationen.  

 

Mätvärdet avvisningsfrekvens kan indikera två vitt skilda saker. Antingen att webbsidan inte 

alls möter användarens behov, eller att behovet är fullständigt mött och användaren lämnar 

webbplatsen nöjd. Statistiken i sig kan inte tala om vilket av alternativen som gäller för en 

enskild användare, där krävs vidare analys av en webbanalytiker. Genom att granska de 

sökfrågor som ledde användare till webbplatsen kan vi få en uppfattning om vad de hoppades 

på att hitta på webbsidan. En webbanalytiker kan sedan jämföra sökfrågorna med webbsidans 

innehåll för att bedöma om användarens förväntningar möttes. Det blir givetvis en uppskattning 

snarare än ren fakta. För att verkligen ta reda på huruvida användarens förväntningar möttes 

skulle intervjuer behöva genomföras, vilket kan bli komplicerat att anordna då vi inte känner 

till användarnas identitet.  
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Utgångssidor kan ge en indikation på vilka webbsidor som har brister som behöver ses över, 

men precis som med avvisningsfrekvens är viktigt att inte dra förhastade slutsatser. Om en 

webbsida har ett högt antal användare som lämnar webbplatsen just där, bör första åtgärden 

vara att se om samma webbsida också har flest visningar överlag. Om den är en av de mest 

besökta webbsidorna är det naturligt att många användare lämnar webbplatsen där, eftersom de 

måste lämna webbplatsen någon gång. Ytterligare en faktor att se över är den genomsnittliga 

tiden användarna spenderar på webbsidan, jämfört med vad som förväntas. Innehåller 

webbsidan mycket användbar information bör förväntan vara att de spenderar åtminstone över 

en minut där. Innehåller webbsidan lite information kan det vara rimligt att besökarna lämnar 

den inom några sekunder. Om statistiken indikerar att webbsidan innehåller rätt information 

och är tydlig kan det vara aktuellt att lägga till en sektion med länktips till andra webbsidor på 

webbplatsen. På så sätt kan användaren få en anledning att stanna kvar på webbplatsen.  

 

Användarvänlighet & tillgänglighet 

I teoriavsnittet tog jag upp vikten av en responsiv design på webbplatser idag. Det vill säga att 

webbplatsen automatiskt anpassas och visas på rätt sätt oavsett vilken enhet användaren besöker 

webbplatsen med. Hur webbplatsen rent praktiskt ska visas på en enhet styrs av enhetens 

skärmupplösning. Därför är mätvärdet skärmupplösning av stor vikt för den medarbetare som 

utvecklar webbplatsen. Genom att känna till de vanligaste skärmupplösningarna bland 

webbplatsens besökare är det möjligt att testa webbplatsen och säkerställa att den fungerar 

korrekt för användarna. Ett sådant test genomförs med enkelhet i verktyg som Device Toolbar 

i webbläsaren Chrome (Bakaus, Kearney & Basques, u.å.), eller Följsamt designläge i Firefox 

(Mozilla, u.å.). Genom att ange de olika skärmupplösningarna i dessa verktyg visas 

webbplatsen precis som den ser ut för användarna med den upplösningen. Att inte genomföra 

den här sortens tester är förknippat med flera risker, som vi gick igenom i teoriavsnittet om 

responsiv design. Användbarheten riskeras på kort sikt och i förlängningen kan en webbplats 

som inte fungerar för alla användare leda till förlust av intäkter för företaget (Google 

Developers, 2016; Broadbent, 2016). Att känna till vilka enheter användarna surfar med är 

viktigt av samma anledningar som skärmupplösningen. Att känna till vilken enhet användarna 

surfar med är första steget i att testa webbplatsen och försäkra sig om att den verkligen är 

användbar och tillgänglig för alla som vill besöka den. Genom att kombinera mätvärdet enheter 

med unika sidvisningar och tid på sidan (se bilaga 5) går det att se om det är vanligare att 

användare med en specifik enhet lämnar webbplatsen snabbare än andra (Pal, 2015). Det kan 
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indikera att webbplatsen inte är korrekt anpassad för den givna enheten och följs med fördel 

upp med en kontroll av webbplatsen i de webbläsarverktyg som vi gick igenom i stycket ovan. 

Det är viktigt att både känna till de olika laddningstiderna och kontinuerligt arbeta för att 

optimera dessa, eftersom det påverkar både användbarhet och hur webbplatsen blir rankad hos 

sökmotorer (Mobley, 2015). Det räcker alltså inte med en responsiv design för att uppnå 

användbarhet för mobilanvändare. Webbplatsen behöver också ha en laddningstid som 

motsvarar användarnas förväntan. Med Google-verktyget Pagespeed insights (Google, u.å.) är 

det möjligt att testa webbsidor för att få förslag på åtgärder som kan förbättra laddningstiden. 

Det blir då möjligt för medarbetare utan tidigare erfarenheter att få en förståelse för vad som 

behöver optimeras och varför, även om inga tidigare erfarenheter av webbutveckling finns.  

Olika webbläsare har stöd för olika funktioner, vilket ibland kan leda till problem (Jones, 2010). 

För att upptäcka dessa problem har jag kombinerat mätvärdet webbläsare tillsammans med 

unika sidvisningar och avvisningsfrekvens (se bilaga 5). På så sätt blir det tydligt om användare 

med en viss webbläsare spenderar kortare tid på webbplatsen och låter bli att klicka sig vidare 

mellan olika webbsidor. Om så är fallet är det viktigt att undersöka vidare hur webbplatsen 

fungerar i de olika webbläsarna och åtgärda de problem som kan ha uppstått. 
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Diskussion 
I den här uppsatsen har jag strävat efter att presentera en introduktion till ämnesområdet 

webbanalys. Genom en litteraturstudie har jag sökt svaret på hur småföretagare kan använda 

sig av webbanalys på sin webbplats. Jag har även motiverat varför de enskilda mätvärdena som 

presenterats är relevanta. Men om vi tar ett steg tillbaka och granskar webbanalys som helhet, 

hur kan webbanalys egentligen gynna småföretagare? Det kommer jag att diskutera närmare i 

det här avsnittet.  

 

Redan i problemdiskussionen tog jag upp några av fördelarna med webbanalys. Jag nämnde att 

det med hjälp av statistiken går att lära känna sin målgrupp bättre, förstå hur de hittar till 

webbplatsen, om de uppskattar innehållet och om webbsidorna laddar tillräckligt snabbt. Med 

de mätvärden jag har presenterat i resultatet och undersökt närmare i analysavsnittet blir det 

möjligt att nå dessa insikter. Men vad innebär det, rent praktiskt för ett småföretag? Om vi 

återvänder till den undersökning som Tillväxtverket lät göra om de svenska företagens villkor 

och verklighet så var det endast 10% av de 16,000 respondenterna som hade kunder utanför 

Sveriges gränser. Om fler småföretag lyckas nå ut med sina produkter och tjänster till andra 

länder är chanserna för tillväxt goda, eftersom de då når en helt ny kundgrupp och efterfrågan. 

Med en webbplats kan de etablera sitt varumärke och göra sig lättillgängliga för nya kunder. 

Om de dessutom använder sig av webbanalys har de möjlighet att fatta informerade beslut om 

hur webbplatsen fungerar och vart fokus för viderutveckling bör ligga. Ser de exempelvis att 

många nya användare befinner sig i Danmark, kan det utgöra underlag för att vidare utforska 

möjligheterna till expansion till den danska marknaden. Webbanalys har utöver expansion till 

andra marknader möjlighet att ge insikt i expansion till nya målgrupper. Genom att lära känna 

den målgrupp webbplatsen redan har erbjuds en insikt i användarnas olika egenskaper och 

intressen. Företaget kanske främst söker sig till en viss åldersgrupp, men ser via en webbanalys 

att de även lyckas nå användare som delar gemensamma intressen. Genom att satsa mer på 

innehåll och marknadsföring med fokus på de intressen som har identifierats skulle företaget 

kunna utöka sin kundkrets utifrån vad de lärt sig vid webbanalysen. Via mätvärdet Kanaler som 

presenterades i resultatavsnittet, är det även möjligt för företag att identifiera vilka sociala 

medier som de bör utökad sin närvaro till. Med en webbanalys kan de tydligt se om trafik 

kommer från sociala medier där de själva inte är med och delar sitt innehåll, utan att det då är 

användare eller andra entusiaster som sprider innehållet. Spridning på det sättet är bra, men det 

är också viktigt att företaget själva är närvarande och tillgängliga för frågor och liknande. 
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Därför kan mätvärden som Kanaler vara till stor nytta när det gäller att identifiera relevant 

närvaro även på sociala medier.  

 

Efter att ha genomfört den här studien är min uppfattning att webbanalys har potentialen att 

bidra till ökad tillväxt och digitalisering av småföretag idag. Användningen av webbanalys kan 

öka företagets konkurrenskraft och erbjuder en förståelse för målgruppen, som kommer helt 

utan kostnad. Men det är inte en felfri metod och det är viktigt att ta upp här. Jag har strävat 

efter att presentera en introduktion till webbanalys och ge de första svaren på frågor som kan 

dyka upp hos företagare som strävar efter att lära sig hur en webbanalys går till. Men att få den 

här informationen presenterad för sig är bara halva arbetet, den andra halvan måste företagen 

utföra själva. De måste öva på att utföra en webbanalys för att kunna dra nytta utav den. Jag 

förstår därför att det kommer finnas företag som tappar motivationen, intresset och det driv som 

krävs för att gå från nybörjare till en regelbunden utövare av webbanalys. Men min förhoppning 

är att dessa företag tar sig tiden att sätta upp tydliga mål som kan vägleda deras 

digitaliseringsarbete, då jag är övertygad om att det genererar större utdelning i slutändan än 

vad det har kostat dem i arbetstid på vägen dit.   
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Slutsats 
I den här uppsatsen har jag strävat efter att besvara ett antal forskningsfrågor. Det har nu blivit 

dags att återkomma till dessa forskningsfrågor för att se vilka svar de har fått efter den 

genomförda litteraturstudien. 

 

1. Hur kan småföretag använda sig av webbanalys för att utvärdera sin webbplats? 

Genom att installera Google Analytics på sin webbplats, lägga till vyer, filter och mål och 

därefter börja analysera de mätvärden som har presenterats är det möjligt för småföretag att på 

ett målmedvetet sätt komma igång med webbanalys. Själva installationen av Google Analytics 

behövs eftersom en spårningskod behöver läggas till på webbplatsen för att det ska gå att samla 

in användarstatistik. Grundförutsättningar som vyer och filter behövs för att sålla bort 

missvisande statistik, medan mål hjälper till att hålla koll på att webbplatsen fullföljer företagets 

digitala strategi.  

 

1.1. Vilka specifika mätvärden bör småföretag analysera? 

De mätvärden jag rekommenderar att småföretagare analyserar när de ska använda sig 

av webbanalys är sammanställda i tabellen nedan.  

 

 

Figur 10 – Dessa mätvärden kan hjälpa småföretag att analysera sin webbplats 

1.2. Varför är dessa mätvärden intressanta och hur bör småföretag tänka kring en analys? 

Mätvärdena ålder, kön, plats, språk och intressen hjälper till att skapa en uppfattning 

om vilka som använder webbplatsen. Genom att känna till vilka som använder 

webbplatsen blir det enklare för utgivare att producera lämpligt innehåll.   

 

Kanaler, unika sidvisningar, sökfrågor och målsida är mätvärden som svarar på om 

marknadsföringen av webbplatsen fungerar. Når innehållet verkligen ut? 

Målgrupp Marknadsföring Förväntan 
Användarvänlig & 

tillgänglig 

Ålder Kanaler Tid på sidan Skärmupplösning 

Kön Unika sidvisningar Avvisningsfrekvens Enhet 

Plats Sökfrågor Sökfrågor Webbläsare 

Språk Målsida Utgångssida Sidtider 

Intressen    
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Tid på sidan, avvisningsfrekvens, sökfrågor och utgångssida är mätvärden som skapar 

en bild av huruvida webbplatsen möter användarnas förväntningar. Stannar användarna 

kvar ett tag och läser igenom innehållet? Om dessa mätvärden sammantaget talar om 

att användarna snabbt lämnar webbplatsen kan det tyda på att innehållet behöver 

omarbetas. 

 

Skärmupplösning, enhet, webbläsare och sidtider är mätvärden som hjälper oss få en 

uppfattning om webbplatsen är användarvänlig och tillgänglig. Dessa mätvärden är 

extra viktiga för utvecklarna av webbplatsen då de kan ge insikt i vad som behöver 

testas för att se så att webbplatsen fungerar korrekt för användarna.  

 

Det finns betydligt fler mätvärden att tillgå i Google Analytics, men dessa har valts ut 

med småföretagarnas behov i åtanke. I praktiken innebär det att mätvärden som är för 

tidskrävande att analysera har sållats bort, kvar är de mätvärden som både är 

jämförelsevis lätta att lära sig och som samtidigt genererar en tydlig nytta i företagets 

webbanalys.  

 

1.3. Vilka insikter kan dessa mätvärden och webbanalys som helhet bidra med? 

De mätvärden som har presenterats kan hjälpa småföretag med att få en förståelse för 

vad på webbplatsen som fungerar bra i dagsläget, men även vad som behöver 

förbättras. Eftersom webbanalys inte ännu är vanligt förekommande bland småföretag 

kan införandet av webbanalys ge företagare en klar konkurrensfördel gentemot sina 

konkurrenter, vilket ökar deras chanser för den tillväxt som majoriteten av svenska 

småföretag strävar efter.  

 

Vidare forskning 
Avslutningsvis har jag några förslag på vidare forskning inom ämnesområdet webbanalys. Det 

är ett område som utvecklas enormt just nu och det finns flera intressanta infallsvinklar som 

inte kom med i uppsatsen. Utöver webbanalys med Google Analytics vore det spännande att se 

hur webbanalys kan bedrivas med hjälp av värmekartor, som har börjat dyka upp som ett 

komplement. Dessa värmekartor visar vart användarna av webbplatsen mest frekvent klickar. 

En annan teknik som växer sig allt större är ögonskanning, i framtiden tror jag att även det 
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kommer kunna användas inom webbanalys och utgöra ett intressant forskningsområde. Genom 

att skanna av användarnas blick blir det möjligt att se vilka element på webbplatsen som drar 

till sig uppmärksamhet, något som blir väldigt användbart i en webbanalys. Som en direkt 

fortsättning på den här uppsatsen vore det även intressant att sen en mer empirisk studie där 

mätvärden testas ute hos småföretag, för att se om positiva utfall av webbanalys går att 

kvantifiera. En utmaning med en sådan studie är utformningen av testerna. Hur genomför man 

dem på ett tillförlitligt sätt? Att testa två identiska webbplatser, där en av dem förbättras med 

hjälp av en webbanalys, kan utgöra problem när det kommer till sökmotoroptimeringen. Det 

beror på att sökmotorer tenderar att nedprioritera webbplatser som inte presenterar ett unikt 

innehåll. Skulle istället två olika webbplatser jämföras skulle det vara svårt att bedöma vad det 

var som avgjorde att den ena presterade bättre än den andra.  
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Bilaga 1 
Det här är en bild över hur du kommer till Filterinställningar i Google Analytics.  

1) Klicka på kugghjulet nere i vänstra hörnet. Om du har sidomenyn utfälld kommer det 

även att stå ”Administratör” bredvid kugghjulet, men det är fortfarande rätt länk. 

2) Välj den vy du vill lägga till ett filter på. På bilden används Testvyn 

3) Klicka på filter, du kommer då att tas till filterinställningarna 
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Bilaga 2 
Det här är en instrumentpanel i Google Analytics som visar mätvärden som svarar på frågan 

”Vilka använder webbplatsen?”. 
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Bilaga 3 
Den här instrumentpanelen i Google Analytics innehåller mätvärden som svarar på frågan 

”Lyckas vi med marknadsföringen?”. 
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Bilaga 4 
Den här instrumentpanelen i Google Analytics innehåller mätvärden som svarar på frågan 

”Möter vi användarnas förväntningar?”. 
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Bilaga 5 
Den här instrumentpanelen i Google Analytics innehåller mätvärden som svarar på frågan ”Är 

webbplatsen användarvänlig och tillgänglig?”. 

	


