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1. Lägga till egendom för Apps och Webb
Det krävs redigera rättigheter för att lägga till egendomar i ett Google Analytics konto. När
en egendom för apps och webb läggs till, skapar du samtidigt en dataström för webb och
en dataström för app. Eller enbart för för webb eller app.
När du skapar en dataström för webb kan du låta Google Analytics generera en ny global
tagg eller använda en existerande tagg. För en appström fungerar det så att Google
Analytics skapar ett motsvarande Firebase-projekt och appström som sedan automatiskt
länkas till egendomen om projektet och egendomen inte redan är länkad.
Klicka på kugghjulet nere till vänster när du är inne på ett konto i Google Analytics så
öppnas administratör-sidan. Klicka på skapa ny egendom.

Välj egendomen Apps och Webb.

Fyll I namn, välj bransch, land, valuta och
klicka på skapa.
Google använder information om
branschdata när du väljer att dela
referensdata.
När du klickat på skapa (E) får du
godkänna användarvillkoren.

När du skapat egendomen har du möjlighet att lägga till dataströmmar.
När du har lagt till en dataström kan det ta upp till 24 timmar innan data visas i dina
rapporter. Du kan skapa högst 50 dataströmmar per egendom.
Klicka på ”Data Streams” i sidomenyn till vänster och klicka på ”Web”.

2. Lägga till dataström för Webb
När du klickat på dataström för Webb öppnas nedan fönster. Här fyller du i hemsidans
adress och namnet på dataströmmen.

Nytt är - C (Förbättrad mätning) - att Google Analytics har automatiserat spårningen av
sid-skrollning, klick på utgående länkar, sökfunktion på hemsidan (om det ﬁnns), YouTube
och nedladdningar.
De här funktionerna är aktiverade per default men går att stänga av om du hanterar
denna typ av spårning på ett annat sätt. Alternativt stänga av det andra sättet och istället
använda den automatiserade. Klicka på ”Create stream”.
Sidan ändras och nu ﬁnns ett mätnings-ID till höger. Skrolla ner till ”Tagging Instructions”.

Här kan du välja mellan att tagga upp webbplatsen via en beﬁntlig Google Analytics tagg
eller beﬁntlig Google Tag Manager behållare. Alternativt skapa en ny Google Analytics
tagg eller implementera Google Tag Manager.

2.1 Skapa ny Google Analytics tagg eller implementera Google Tag Manager
Välj mellan att implementera den globala (gtag.js) Google Analytics taggen i huvudet på
webbplatsens sidmall. Läs mer om hur du sätter upp Google Analytics taggen. Eller
implementera Google Tag Manager.

Den här instruktionen beskriver aktivering av dataström för
webb genom beﬁntlig Google Tag Manager behållare.

När du använder en beﬁntlig Google Analytics gtag.js eller Google Tag Manager behållare
anger du mätnings-ID:et för egendomen, t.ex. G-X6LMX9VR0Y.

2.2 Aktivera dataström för webb via befintlig Google Tag Manager behållare
Logga in i Google Tag Manager och gå till taggar. Klicka på skapa ny tagg.

Välj Google Analytics App + Web Conﬁguration.

Fyll i namn på taggen och ditt mätnings-ID. Klicka sedan på ”Triggering”.

Välj trigger som heter ”all Pages”.

Spara taggen.

Gå till ”Workspace” och klicka på förhandsgranskning. Då öppnar Google Tag Manager en
orange informationsruta som veriﬁerar att förhandsgranskning aktiverats.

Gå till webbplatsen och ladda den/ladda om så öppnas en felsökningsruta i
webbläsaren. Om inte felsökningsrutan öppnas. Ladda om webbplatsen genom att
ignorera cachat innehåll (dvs. hård uppdatering).
För att utföra en hård uppdatering i Chrome kan du använda följande kortkommandon.
Windows / Linux: Ctrl + F5 eller Ctrl + Shift + R
Mac: ⌘ + Skift + R
Felsökningsrutan visar om taggen avfyras som den ska. Om inte går det att felsöka i det
här fönstret. I bilden nedan kan man också se att Universal Analytics taggen ﬁnns
parallellt med den nya App + Web taggen.

Gå tillbaka till Google Tag Manager, avsluta förhandsgranskning och publicera taggen.

Gå tillbaka till Google Analytics. Du kan nu i realtidsrapporten se om taggen gått igång. I
övrigt tar det upp till 24 timmar innan data från webbplatsen börjar synas i den nya
egendomen.

Då är dataströmmen från webbplatsen kopplad till Google Analytics egendomen och
fungerar.
Nästa steg är att lägga till en app eller ﬂera, iOS / Android.

Den här instruktionen beskriver aktivering av
dataström för iOS app via Google Analytics.
TIPS: Låt apputvecklaren göra detta.

3. Lägga till och aktivera dataström för iOS App via Google
Analytics
När du lägger till en appström skapar Google Analytics ett motsvarande Firebase projekt
och appström och länkar automatiskt det till egendomen om projektet och egendomen
inte redan är länkad. För närvarande kan du inte länka till ett beﬁntligt Firebase projekt.
Instruktionen nedan beskriver hur du gör från Google Analytics.
Det går också att göra via Firebase. Användargränssnittet är likadant oavsett Firebase
eller Google Analytics.
I Firebase: Logga in och skapa ett nytt projekt. Då hamnar du på nedan sida. Klicka på iOS.

Då öppnas nedan fönster. Men gå tillbaka till Google Analytics administratör-gränssnitt för
det ser likadant ut i Google Analytics och denna instruktion utgår från Analytics.

Fortsättningen utgår från Google Analytics.
I egendomens administratör-gränssnitt väljer du ”Data Streams”. Sedan ”Add stream” och
iOS app. Då öppnas ett nytt fönster som ser likadant ut som i Firebase.

Ser ut som i Firebase.

Följ processen som börjar med att registrera appen via appens iOS bundle ID. Varje iOSapplikation är associerad med ett bundle ID, en unik identiﬁerare registrerad hos Apple.
Den här registreringen görs när appen utvecklas.

iOS bundle ID hittar du i Xcode programmet där appen är byggd under ﬂiken ”General”.

Så här ser det ut i Xcode.

När du fyllt i iOS bundle ID och appens namn och klickar på ”Register app” så skapar
Google ett Firebase projekt och länkar.

Steg 4: Ladda ner GoogleService-Info.plist ﬁlen och kopiera till roten i Xcode projektet.

Steg 5 handlar om att lägga till Firebase SDK (software development kit) i appen. Det sker
genom ett terminalfönster på datorn. Leta upp Xcode projektet via terminalfönstret eller
dra och släpp Xcode mappen till terminalfönstret. Skapa en podﬁl, modiﬁera och
installera. Läs mer utförlig beskrivning hur du lägger till en podﬁl i Xcode projekt.

Steg 6: Efter det kopplar du appen till Firebase så Firebase kan ta mot data när appen
startar. Det görs genom att lägga till 2 kodavsnitt: ”import ﬁrebase” och
”FirebaseApp.conﬁgure()” i en ﬁl i Xcode som heter AppDelegate.

Ovan två kodsträngar stoppas in i AppDelegate ﬁlen som du hittar inuti Xcode projektet.

Om du vill kan du köra appen för att veriﬁera installationen av SDK:et och att appen
kommunicerar med Googles servrar. Alternativ strunta i det till ett senare tillfälle.
Nu är det klart.

Öppna realtidsvyn i Google Analytics för App och Webb egendomen så ser du om det
fungerar.

Och så här ser det ut i egendomens administratör-gränssnitt under ”Dataströmmar” och
”Alla dataströmmar”.
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