
Specialist på försäljning på Internet
	  



-‐ Google	  Analy,cs	  
-‐ Google	  Search	  Console	  
-‐ Google	  Adwords	  



GA	  =	  Analy,cs	  
GAD	  =	  Adwords	  
GSC	  =	  Search	  Console	  



Installera	  GA	  
Varje	  pla)orm	  har	  si/	  vis	  a/	  göra	  det	  

<script>	  
	  	  (func,on(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnaly,csObject']=r;i[r]=i[r]||func,on(){	  
	  	  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new	  Date();a=s.createElement(o),	  
	  	  m=s.getElementsByTagName(o)
[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)	  
	  	  })(window,document,'script','//www.google-‐analy,cs.com/analy,cs.js','ga');	  
	  
	  	  ga('create',	  'UA-‐40220014-‐2',	  'auto');	  
	  	  ga('send',	  'pageview');	  
	  
</script>	  













Google	  Analy,cs	  -‐	  
•  ger	  endast	  data	  
•  tolkar	  inget	  
•  ger	  inte	  e\	  bä\re	  resultat	  

Men	  Google	  Analy,cs	  -‐	  	  
•  ger	  dig	  data	  a\	  tolka	  
•  ger	  dig	  nyckeltal	  a\	  skryta	  med	  
•  är	  det	  närmaste	  sanningen	  du	  kommer	  
•  är	  en	  elefant	  som	  måste	  styckas	  





Vem	  är	  din	  målgrupp?	  
(är	  den	  inte	  definierad	  –>	  affärsplanen)	  

•  Har	  du	  definierat	  din	  målgrupp?	  	  
–  Ja:	  är	  det	  den	  målgruppen	  som	  handlar	  idag?	  	  
– Nej:	  Vilken	  målgrupp	  är	  det	  som	  handlar	  idag?	  	  





Hur	  många	  har	  handlat	  i	  sin	  egen	  
shop?	  



•  Är	  det	  din	  målgrupp	  som	  är	  majoriteten?	  
•  Är	  det	  samma	  typ	  av	  besökare	  som	  de	  

som	  handlar?	  	  
•  Om	  inte,	  vad	  är	  anledningen?	  	  



•  Vilket/vilka	  länder	  fokuserar	  du	  på?	  	  
•  Kan	  du	  hi\a	  en	  poten,ell	  ny	  marknad	  I	  

e\	  annat	  land?	  	  
•  Kan	  du	  göra	  e\	  test	  via	  Marketplaces?	  	  



•  Har	  du	  en	  produkt	  som	  bör	  handlas	  på	  
1a	  besöket?	  	  

•  Kan	  du	  minska	  antalet	  besök?	  	  
•  Bounce	  rate?	  /	  Engagement	  





Hur	  många	  har	  handlat	  i	  sin	  egen	  
shop?	  



•  Vad	  använder	  dina	  besökare	  för	  
enheter?	  	  

•  Är	  där	  diskrepanser	  med	  bounce	  rate	  på	  
olika	  enheter?	  	  

•  Har	  du	  provat	  din	  site	  på	  olika	  enheter/
webbläsare?	  







•  Hur	  rör	  sig	  dina	  besökare	  på	  sidan?	  	  
•  Logiskt/ologiskt?	  
•  Beteer	  de	  sig	  som	  du	  planerat?	  













•  Kommer	  besökarna	  in	  den	  vägen	  du	  har	  
tänkt?	  	  

•  Om	  siten	  har	  hög	  bouncerate,	  vilka	  sidor	  
är	  det	  som	  “bouncar”?	  	  

•  Kan	  du	  förbä\ra	  de	  sidor	  som	  
bouncerar?	  

•  Driver	  du	  trafik	  ,ll	  rä\	  sidor?	  	  
•  Adwords	  
•  Sociala	  medier	  
•  SEO	  
•  Hur	  presenterar	  google	  dig?	  
•  etc.	  



•  Lämnar	  kunderna	  så	  som	  du	  planerat?	  	  
•  Något	  exitsida	  som	  s,cker	  ut?	  	  
•  Någon	  sida	  I	  köpprocessen	  som	  är	  

mycket	  exit?	  Kanske	  dropoff	  I	  kassa?	  	  



•  Prestandaproblem	  på	  siten?	  	  
•  Google	  tar	  hänsyn	  ,ll	  has,ghet	  I	  

rankning	  
•  Användarupplevelse	  
•  Dagar	  siten	  varit	  långsamma	  vs	  

bouncerate/konvertering	  	  
•  Google	  Search	  Console	  för	  mer	  info	  
•  Page	  Speed	  insights	  









•  Generella	  ,ps	  
– Lär	  känna	  din	  kund	  
– När	  du	  har	  få	  kunder,	  ring	  dem	  och	  följ	  upp	  
ordern	  
•  Hi\a	  svagheter	  
•  Hi\a	  styrkor	  

– För	  dagbok	  
•  kampanjer	  
•  sidförändringar	  

– Lek	  med	  olika	  datumintervaller	  
•  Anteckna,	  ta	  en	  ny,	  hi\a	  skillnader	  och	  matcha	  mot	  
dagboken	  



Tack	  för	  a\	  ni	  lyssnade!	  

Peter	  Borgman	  
	  
peter.borgman@edetalj.se	  
Tel:	  0704-‐16	  00	  68	  
	  
blogg:	  peterborgman.com	  
Instagram:@mrborgman	  


