
INNFØRINGSKURS 



Viktig informasjon vedrørende 
kursmateriell (dette dokumentet) 
 
Kursmateriell skal kun gjøres tilgjengelig for 
kursdeltakere av kurset:   
 
Innføring i Google Analytics for Helse-Nord 
31. okt. 2016 
 
Det er ikke tillatt å dele/tilgjengeliggjøre/spre 
eller på andre måter distribuere kursmateriell 
på nett eller til personer som ikke har deltatt 
personlig på dette kurset. 



Mål:  
 
•  Samling, dele erfaringer 

•  Runde 1:  
- Grunnleggende innføring 
- Overblikk 
- Diskusjon 
- Pilot 

 
•  Runde 2: 

- Dypdykk 
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Hvem er dere? J 
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•  Segmenter 
•  Dashboards og hurtiglenker 
•  Annet 
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Innføring i verktøyet 
Google Analytics 



•  Google Analytics er enkelt, gratis og et av verdens 
mest brukte digitale analyseverktøy 
 

•  Google Analytics gir oss tilgang til 100+ ferdige 
rapporter 

 
•  Google Analytics samler data som gjør det mulig for 

oss å utbedre nettsidene våre 

•  Google Analytics har en rekke bruksområder 

  



Hva kan Google Analytics 
brukes til? 



Oppgave:  
 

Hva bruker du  
Google Analytics til i dag? 



•  Rapportering 
•  Analyse og optimalisering 

 
Vi ønsker svar på:  
•  Hva gjør de besøkende på nettsidene våre? 
•  Hvilke deler av innholdet vårt blir konsumert? 
•  Hvordan navigerer de besøkende?  
•  Kan vi optimalisere nettsidene våre for bedre ytelse? 
•  Hvor kommer de besøkende fra? 
•  Hvilke markedsaktiviteter leder trafikk til nettsidene? 
•  .. 
 
 
 
 
 
 

Vanlige bruksområder 



Et ønske om å gjøre nettsidene 
våre bedre og bedre 



Google Analytics måler 
aktivitet på nettsidene… 



Oppgaver for ledelsen!  



 
 

Hvilke overordnede  
mål har vi? 

 



Hvilke mål har vi? 
 
•  Bedre pasientbehandling 
•  Å sikre likeverdige helsetjenester 
•  Å styrke omdømmet til helseforetaket 
•  Økt grad av felles innholdsproduksjon og felles teknisk utvikling 
  
Disse målene er videre brutt ned med delmål og effektmål, og 
helseforetakene oppfordres til å ta en intern runde for selv lage seg 
delmål og effektmål på dette.  
 
 



Hvilke målgupper har vi? 
  
Heleseforetakene 
 
Hovedmålgruppa for HF-ene sine nettsider er pasienter og pårørende.  
Helsepersonell, både egne og fra primærhelsetjenesten, er den neste 
viktige målgruppen. Andre målgrupper er forskere, samfunnsaktører, 
jobbsøkere, media.  
 
 

Helse-Nord.no 
  
Hovedmålgruppe til Helse-Nord.no er IKKE pasienter, men politikere, 
media og helsepersonell (eks. fastleger som skal henvise til private 
avtalespesialister/rehabilitering/raskere tilbake, fagfolk som er på jakt 
etter rapporter og utredninger, forskere som skal søke om midler) 
.  
 
 



 
Hvilke oppgaver skal 

nettsidene løse for oss? 
(Taktikk) 

 



 
Hva vil vi at de 

besøkende skal gjøre på 
nettsidene våre? 



 
Hvordan vet vi om de 

besøkende gjør det vi vil at de 
skal gjøre? 



Hvilke hendelser skal vi ”telle”? 



Må nettsidene våre 
justeres/utbedres for å kunne 

måle det vi vil måle? 



https://www.youtube.com/watch?v=EpDA3XaELqs&index=5&list=PLI5YfMzCfRtZ8eV576YoY3vIYrHjyVm_e 



Enighet!  



Ønsker vi å spore hendelser (events)? 









Mål / konverteringssporing? 



Ønsker vi konverteringsdata i alle rapporter? 



Ønsker vi å måle effekt fra sosiale medier? 



Ønsker vi egene rapporter for kampanjer?  
(UTM-sporing) 



Ønsker vi å jobbe med trakter? 



Ønsker vi å linke Google Analytics med Search Console? 
Google AdWords… 



Ønsker vi å måle internsøk? 



https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/
gaTrackingSite 



Hierarkiet 











Eksempel 



Filter 



Filter 

https://support.google.com/analytics/answer/1033162?hl=no 



https://www.youtube.com/watch?v=dzwRzUEc_tA 

Video 



Oppgave:  
 

Bør vi ha en felles  
strategi for filter? 



Filter (vær forsiktig!) 



Filter (vær forsiktig!) 



AGENDA 
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Termer og begreper 



Oversikt 



•  En økt er tidsrommet der en bruker 
benytter for eksempel et nettsted eller 
en app aktivt.  

•  Alle bruksdata (skjermvisninger, 
aktiviteter, netthandel osv.) er knyttet 
til en økt. 

Økt 



•  Brukere som har gjennomført minst én 
økt innenfor den valgte datoperioden. 

•  Både nye og returnerende brukere 
telles med.  

Brukere 



https://support.google.com/analytics/answer/2992042?hl=no 



https://www.youtube.com/watch?v=RsrAcxIsQHU 



https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/
gaConceptsTrackingOverview#gifRequestClassification 



•  Sidevisninger er det totale antallet 
sider som har blitt vist.  

•  Gjentatte visninger av én enkelt side 
telles med. 

Sidevisninger 



•  Sider per økt (gjennomsnittlig 
sidedybde) er antallet sidevisninger 
per økt.  

•  Gjentatte visninger av enkeltsider 
telles med. 

Sider per økt 



•  Den gjennomsnittlige lengden av en 
økt. 

Gjennomsnittlig øktvarighet 



•  Fluktfrekvens er prosentandelen 
enkeltsidebesøk  

= 40% 

Fluktfrekvens (bounce rate) 

 
Dvs: besøk der vedkommende forlot nettstedet ditt fra inngangssiden 
uten å foreta noen handlinger der. 



•  Et estimat av prosentandelen av 
førstegangsbesøk. 

% nye økter 



•  Besøk som fører til ønsket handling 

= 20% kr 

Konverteringsrate 



Trafikk, Atferd og konverteringer 



Trafikkilder 
 













Trafikkilde 

A	
Search	/	
Social	

Referral	

Direct	

Campaign	

Search	/	
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A B A 

Trafik-
kilde 

Destinasjonsside 
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Inngangsside 

Utgangs-
side 

Sidevisning Sidevisning Sidevisning 

Økt  
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Brukergrensesnittet 



Oppgave:  
 

Følg meg… 



Brukergrensesnitt 
 



Brukergrensesnitt 
 



Brukergrensesnitt 
 



Brukergrensesnitt 
 



Tidslinjen 

•  Velg lang nok tidsperiode.  



Tips: Sjekk Google Trends 

google.com/trends/ 



Brukergrensesnitt 
 



Sammenligning to tidsperioder 



Brukergrensesnitt 
 



Brukergrensesnitt 
 



Brukergrensesnitt 
 



Brukergrensesnitt 
 



Brukergrensesnitt 
 



Brukergrensesnitt 
 



Kilde + Destinasjon 
 



Brukergrensesnitt 
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Brukergrensesnitt 
 





Brukergrensesnitt 
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Nyttige rapporter 



Oppgave:  
 

Følg meg… 



Sanntid 



Sanntid 
 



Sanntid 
 



Sanntid 
 



Sanntid 
 



Målgrupper 









https://support.google.com/analytics/answer/2799357?
hl=no&utm_id=ad&visit_id=1-636133627537871886-4013542100&rd=1 







Målgruppe - Geografi 
 



Målgruppe - Geografi 
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Målgruppe - Geografi 
 



Brukeranskaffelse 
(Trafikk) 



Trafikk - Kanaler 
 



Trafikk - Kanaler 
 



Sosialt 



Sosialt 



Sosialt - konverteringer 
 



Trafikk 
 
Trafikk - Henvisninger 
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Trafikk – Kampanjer 
 



Trafikk – Kampanjer 
 



Atferd 



Atferd 
 



Atferd - Nettstedsinnhold 



Atferd - Nettstedsinnhold 



Atferd 
 



Atferd 
 





Tips: Sjekk ut Plugin for Chrome 
 

https://chrome.google.com/webstore/detail/page-analytics-by-
google/fnbdnhhicmebfgdgglcdacdapkcihcoh 



Atferd 
 



https://support.google.com/analytics/answer/1205784?hl=no 



Tidsbruk per side 
 



Tidsbruk per side 
 



Hastighetsforslag 
 









Nettstedsøk 

https://support.google.com/customsearch/answer/1321536?hl=no 





Nettstedsøk - søketermer 
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Events og 
konverteringssporing  

 



Hendelser (events) 



Hendelser 
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Segmenter 



https://support.google.com/analytics/answer/3125360?hl=no 



Segmenter 
 



Segmenter 
 



Segmenter 
 



Segmenter 
 



Segmenter 
 



Segmenter 
 



Segmenter 
 



https://support.google.com/analytics/answer/3123951?hl=no 





Oppgave:  
 

Lek med segmentene. 
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Dashboards og 
hurtiglenker 

 



•  Et dashboard består av utdrag fra mange ulike rapporter. 
•  Disse små rapportene kalles “Moduler” 

Lag dashboards 
 































Tidsperioder 



Segmenter 





Oppgave:  
 

Bør vi ha noen felles 
dashboards? 



Tips: Sjekk galleriet 





Oppgave:  
 

Lag deg et dashboard 
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https://www.youtube.com/watch?v=MnXYCLVaAw0&feature=youtu.be 

Import 



Sporing av flere domener 

https://support.google.com/analytics/answer/1034342?hl=no 



Viktig informasjon vedrørende 
kursmateriell (dette dokumentet) 
 
Kursmateriell skal kun gjøres tilgjengelig for 
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Takk! 


