
Skapa Analytics-konto
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1. Gå in på www.google.com/analytics
2. Saknar du ett Google-konto? Klicka på Skapa ett konto (gå vidare till 4) 
Har du ett Google-konto redan? Klicka på Logga in (gå vidare till 3). 

3. Logga in på ett befintligt Google-konto
Ange din e-post och lösenord. Gå vidare till punkt 5 sedan

4. Skapa ett konto i Google
Fyll i namn, e-postadress*, lösenord, födelsedag. Mobiltelefon är frivilligt, men re-
kommenderas för ytterligare säkerhet till kontot.
(*Du kan antingen välja att skapa ett nytt e-postkonto (fornamn.efternamn@gmail.com) 
eller använda ett befintligt e-postkonto (fornamn.efternamn@dittforetag.se))
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5. En statussida med information kommer upp. Klicka på Registrering. 

6. Välj att du vill spåra en webbplats.
7. Fyll i Kontonamn, ex. Företagets namn
8. Fyll i Webbplatsens namn
9. Fyll i Webbplatsens adress
10. Välj en branchkategori (frivilligt)
11. Välj tidszon
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12. Välj datadelningsinställningar, vi rekommenderar att alla fyra är ibockade. Slutför med att klicka på Få spårnings-id

13. Godkän användarvillkoren genom att klicka på Jag godkänner
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14. Ett nytt spårnings-id har skapats.

15. Implementera spårning
För att spårningen ska fungera så ska en kodsnutt klistras in som första objekt i <HEAD>-avsnittet på varje webbsida du vill spåra. 
- Om du sköter sidan själv: Klistra in koden i ditt html-program (Se spårnings-tagg, punkt 15)
- Om du sköter sidan själv via ett onlineverktyg/webbshop: Det kan ev. finnas inställningsalternativ för webbplatsen där ett  
spårnings-id kan klistras in. Välj isåfall sifforna som står efter UA (Se spårnings-id, punkt 14, i det här fallet UA-114060834-1)
- Om du har en extern webbansvarig/webbbyrå: Skicka koden till den som är ansvarig. (Se spårnings-tagg, punkt 15) 
- Vi på Mittmedia erbjuder en tilläggtjänst (mot en engångskostnad) där vi hjälper till med att lägga in kodsnutten på din sida.  
(Ha inloggningsuppgifter till t.ex webbhotell eller ftp redo. Kontakta oss för mer info)

16. Nu har du ett Analytics-konto och implementeringen på sidan klar. Bra jobbat!

17. Sista steget: Koppla ihop Analytics med sökkampanjen
Genom att koppla ihop ditt Analytics-konto med sökkampanjen kan både ni och vi på Mittmedia analysera och utvärdera trafiken som 
kommer från sökkampanjen till er hemsida på ett bättre sätt.
Rent konkret går det till så att du kommer få två e-postadresser från din CM-kontakt på Mittmedia, lägg in de genom att följa instruk-
tionerna på sidan http://wp.mittmedia.se/instruktioner/analytics

18. Klart
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Eventuella frågor besvaras av CM-gruppen, se http://wp.mittmedia.se/cm för kontaktinformation


