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Digitala världen 

1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Internet uppkom år 1969 av forskningsanstalten ARPA och det var amerikanska försvaret som 

finansierade projektet ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network.  

Syftet var för att experimentera och bevara kommunikationen vid krig (kalla kriget rådde 

under denna tid) genom att ansluta datorer till varandra över en lång sträcka.1 

 

Internet används dagligen av världens befolkning från datorn, mobilen och surfplattan.  

Under de senaste åren har digitaliseringen utvecklats markant och uppdateras kontinuerligt.  

Många använder webben för att söka efter sidor, spela spel, lyssna på musik och kolla på film. 

Men även för att man skall kommunicera med varandra.  

Det har blivit en stor del av vår samhällsutveckling och lett oss till den digitala åldern.  

 

Många brukar blanda ihop termerna Internet (Interconnection of computer networks) och 

webben, men det skiljer sig ifrån varandra. Internet är en teknisk infrastruktur som gör det 

möjligt för datorer att ansluta sig till ett stort nätverk medan webben är en tjänst som byggs 

ovanpå infrastrukturen. World Wide Web det vill säga www eller webben är en av Internets 

tjänster som gör webbsidor synligt. När man navigerar besök på olika webbplatser genom att 

klicka på hyperlänkar (länk som är förbunden med andra hemsidor) blir allt sammanlänkat då 

man ”surfar” runt på Internet.2 

 
1.2 Syfte och mål  

Med detta arbete ska vi redogöra en övergripande inblick kring Internet och webbens 

uppbyggnad. Vi ska gå igenom grundstenarna som webbkunskap, webbteknik och digitala 

plattformar som utgör strukturen för Internet. Med kunskaper från dessa 3 viktiga faktorer, 

kan vi gräva oss djupare hur man går tillväga för att skapa en egen digital plattform.  

 

Vi ska även få kännedom hur man driver trafik till en digital plattform, genom att 

implementera spårning samt identifiering till den skapade hemsidan.  

 
1 https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/arpanet/ Internets historia från begynnelsen.  
2 https://www.soluno.se/ordlista/world-wide-web/ Förklaring på World Wide Web. 
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Vi kommer att få färdigheter genom att förstå hantering av olika verktyg och hur de 

samverkar. Målet med denna redogörelse är att man skall få en grundlig förståelse för hur 

strukturerna bygger upp Internet och varför allt hänger ihop.  

 

2 Webbkunskap 
2.1 Hur fungerar Internet och nätverk? 

I grund och botten måste man ha en bra infrastruktur för att ha åtkomst till Internet. 

Kanalisation gör att rör, tunnlar och stolpar får plats med kablar och ledningar.  

Internetkabeln under jorden är den centralaste delen för att vi ska bli kopplade till ett nätverk. 

Den kabeln är kopplad till fiber, mobilmast eller till en satellit.  

Dessa rör och ledningar gör att transmissionen dvs överföringen ansluter till ett nätverk.  

 

För att få kontakt med det globala nätet behöver man ha en Internetuppkoppling, det får man 

via en Internetleverantör som även kallas ISP (Internet Service Provider).  

Internetleverantören erbjuder allt ifrån en router, bredband eller att man kopplar upp sig på 

kabel tv-nätet.3 

 
Figur 1. Infrastrukturen för Internet och uppkoppling. 

 

2.2 Protokoll, IP och domännamn 

Man har samlat överenskommelser, avtal och regler som styr hur nätverksenheter samspelar 

på Internet i protokoll. Det finns olika sätt att kommunicera på Internet beroende på vad det är 

man vill göra. Med dessa protokoll blir det möjligt att kommunicera. 

De viktigaste protokollen som utgör internetkommunikationen är TCP (Transportprotokoll) 

och IP (Internetprotokoll), dessa samarbetar för att kontakten skall vara oavbruten mellan 

datorer som ansluts till varandra eller till en server. TCP står för dataöverföringen medan IP 

 
3 https://internetstiftelsen.se/docs/Nagot-om-Internet-amel.pdf Infrastrukturen för nätverk och Internet.  
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sköter adresseringen till olika enheter på ett nätverk. När protokoll samarbetar kallas det för 

protokollstack. 4 

 

När IP används för att skicka information bryts det ner i små beståndsdelar för att sändas över 

bit för bit för att sen bli fullständig. Innehållet är inte det relevanta, utan snarare vem det är 

som har skickat informationen och vem det är som är mottagare.   

Det är samma princip som när vi postar ett paket att man måste uppge mottagarens namn för 

att det skall komma till rätt person. Varje nätverksenhet som ansluter sig till Internet har en 

IP-adress man fått av sin operatör (t.ex. Telia). IP-adresserna dirigerar vart paketen ska 

skickas och därför kan operatörerna inte dela ut samma IP-adress för då är det omöjligt att 

skicka information då man ska ha en unik IP-adress. Dessa IP-adresser innehåller siffror som 

man har översatt till bokstäver för att det ska bli enklare för människor att kommunicera.  

Domännamn kallas adressen med bokstäver istället för siffror.5 

 

En DNS-server (Domännamnssystemet) sköter översättningen från en siffer-adress till en 

textbaserad nätadress som gör det enklare för människor att navigera på Internet. 

 
Figur 2. DNS-server som översätter en IP adress till ett domännamn. 
 
En toppdomän är en del av domännamnet och kommer efter sista punkten, tex. Se, No och 

Org. Det finns två typer av toppdomäner den främsta är den nationella toppdomänen som är 

kopplat till ett land och består alltid av två bokstäver.  Den andra är generiska toppdomänen 

 
4 https://it-ord.idg.se/ord/tcpip/ TCP/IP protokoll. 
 
5 https://internetstiftelsen.se/guide/dns-internets-vagvisare/datakommunikationen-pa-internet/ Dataöverföring, 
domännamn och DNS.  
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och följer en ideell förening ICANN som hanterar Internet. Det brukar oftast vara Org, Net 

eller Com som inte har någon koppling till ett land. 6 

 

2.3 URL och HTTP 

Inom datakommunikationen finns det ett viktigt protokoll att ta hänsyn till och det är HTTP 

(Hyper-Text Transfer Protocol) och det hanterar överföringen av webbsidor över Internet.  

Det skall definiera innehållet som transporterats via TCP/IP och fungerar som en mellanhand 

då den tex. förklarar till webbläsaren vilket språk det är som skall användas från servern som 

har informationen. På senare år har man utvecklat HTTPS (Hyper-Text Transfer Protocol 

Secure och SSL) för att kryptera informationen och föra över det säkrare på Internet. 7 

  

När man har en Internetanslutning och blivit en del av ett nätverk kan man gå in på olika 

webbsidor. För att använda Internet måste man ha laddat ner en webbläsare och de vanligaste 

man kör med är Internet Explorer, Safari, Google Chrome m.fl.   

För att navigera sig på webben använder man sin webbläsare som har ett adressfält. 

Där skriver man in webbadressen för den hemsida man vill besöka och det kallas även för 

URL (Uniform Resource Locator). 8 

En subdomän är kopplad till hemsidan för att man ska kunna orientera sig på olika sidor. För 

det är inte nödvändigt att skapa fler domäner till en hemsida ifall man vill gå in på sida två 

som tex. ”kontakta oss”.  Det är som ett tillägg till en huvuddomän. 9 

 

Strukturen för en URL kan vara i stil som https://www.aftonbladet.se och den berättar; 

Protokoll: HTTPS 

Domän: aftonbladet.se 

Topdomän:.se 

Subdomän:www 
 

 
6 https://help.one.com/hc/sv/articles/115005587509-Vad-%C3%A4r-en-toppdom%C3%A4n- Toppdomännamn. 
 
7 https://it-ord.idg.se/ord/http/ HTTP och HTTPS Protokoll. 
 
8 https://www.oxfordwebstudio.com/sv/vet-du/vad-ar-url Förklaring på URL. 
 
9 https://www.webbdo.se/vad-ar-en-subdoman-skapa-en-enkelt/ Subdomän. 
 



OLM19M 
Natalie Eklund 
Webbteknik   
 
2.4 Klienter och servrar 

Dessa webbsidor man söker efter är uppladdade och lagrade på servrar som i sin tur är 

sammankopplad med andra servrar, tillsammans utgör det hela Internet.  

En server har många betydelser, dels att det är en programvara som sprider datainformation 

av något slag och att det är en dator som har programmet där den körs ifrån.  

Det vill säga att en användares data lagrar sin webbsida och sänder ut denna sida till de 

datorer som vill besöka sidan. Man kallar den enskilde användarens dator för klient.10 

 

 
 
Figur 4. Samspel för klient-serversystem. 
 
För att förklara det enkelt har webbplatser (server) lagts upp på olika webbservrar på Internet. 

En webbläsare (klient) hämtar, lagrar textfilen, tolkar och återger dokument.  

Det vill säga användaren använder sin dator för att skicka kommandon till en server som i sin 

tur levererar klienten en tjänst såsom e-post eller databasåtkomst.  

Man kallar även detta samspel för klient-serversystem. 

 

Det finns en server som är gratis som alla användare kan ha tillgång till och det är Apache.  

Nästan all världens webbserverprogram körs med Apache. I och med att källkoden är öppen 

så kan användarna anpassa mjukvaran på olika sätt.  

Hade källkoden vart stängd hade den enbart vart för internt bruk inom ett företag.  

Nackdelen är att Apache arbetar med trådar och gör det inte möjligt att ha för många besökare 

om det inte finns lediga trådar. 11 

 

 
10 https://it-ord.idg.se/ord/klient-server/ Klient och server. 
 
11 https://sv.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server Webbservern Apache.  
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2.5 HTTP-requests och HTTP-responses 

När man skrivit in en URL för den webbsida man vill besöka på webbläsaren, skickar vår data 

ut en HTTP request till en eller flera webbservrar som då besvarar oss genom en HTTP 

response till vår webbläsare. Man får alltid ett svar från systemvärlden, det kan vara alltifrån 

att vi får svar på tal, tomt svar, icke svar, eller sant eller falskt svar på en fråga.  

Denna trafik med frågor och svar är mellan klienter och servrar.  

För att det skall bli en giltig HTTP request behöver dataanvändaren 4 komponenter. 

 
Figur 3. Struktur för en HTTP request. 

1) Man behöver en URL som sökväg  

2) Begär metod och de vanligaste man använder är GET, POST, PUT och DELETE. 

Denna begäran talar om för servern vad det är klienten är ute efter. 

3) Header består av cookies, metadata, dokumenten och identifiering.  

4) Body är datainformation som skickas till en server som tex. Nyhetsbrev eller formulär 

man fyllt ut. 

När en server mottagit begäran från klienten försöker den uppfylla frågan och skicka tillbaka 

svaret till klienten. Svaret är väldigt lik strukturen som förfrågningen, skillnaden är att svaret 

dvs. http- response består av en statuskod istället för metod och URL.  
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Figur. 4 Struktur för en HTTP- response.  

 

Statuskoder är tresiffriga siffror och har en egen unik betydelse, om man får upp 404 som ett 

exempel betyder det ”inte hittat”. När resursen inte finns enligt servern får klienten det som 

svar och att man får skriva om sin fråga.  Får man upp en statuskod på 200 betyder det 

framgång att det var en bra begäran. När svaret kommit till klienten avslutas ärendet och 

kommunikationen är över. 12 
 

2.6 Cookies och Sessions 

När man har tillgång till en hemsida kommer det oftast upp en förfrågan ifall du som besökare 

har samtycke för hantering av cookies. Det är ett system med en liten textfil som sparas av din 

webbläsare och lagras på datorn. En session sparas på klientens dator och identifierar klienten 

så att servern vet vilka anslutna klienter det är som besöker hemsidan.  

Detta är bla. för att man ska identifiera klienten när den har återbesök. 

Webbplatser använder cookies främst för att förbättra hemsidan och för att ge besökaren 

tillgång till vissa funktioner och sidor. Nekar man till detta samtycke har man begränsad 

tillgång på hemsidan.13 

2.7 Databas och CRUD 

En databas är en stor samling med olika uppbyggningar med lagrad information.  

Detta dataregister är till för att separera information från de program som använder dem och 

att all data lagras på ett och samma ställe. Man använder databasen för att spara, ändra och 

 
12 https://zapier.com/learn/apis/chapter-2-protocols/ HTTP request och HTTP response.  
 
13 https://www.readydigital.se/vad-ar-cookies/ Cookies och Sessions. 
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hämta information. Företag använder det tex. för att hantera information om deras användare 

eller för att ta fram information om sökningar på webbsidor. 

En databashanterare är till för att organisera och sköta användningen av databaser. 

De levererar inte innehållet för det är databasens uppgift. Det är samma sak som att det är 

skillnad mellan en ordbehandlare och ett dokument.14 

Den vanligaste databasen är en relationsbas, det är i grunden tabeller som består av rader och 

kolumner, denna struktur fungerar på samma sätt som programmet excel.  

Informationen lagras i relationer och blir ett samband av tabeller med rader och namngivna 

kolumner. 15 

MySQL är den ledande databashanteraren för webbsidor med program. 

Den är kostnadsfri och används av populära webbegendomar som Facebook och YouTube 

med öppen källkod. 

 
Figur. 5 Exempel på relationsdatabas.  

 

När man gör en sökning, ändrar eller uppdaterar i en relationsdatabas görs det vanligen med 

datapråket SQL (Structured Query Language).16 

När du ska ställa en fråga med SQL är det viktigt att använda ”grammatiken” rätt då det finns 

 
14 http://www.databasteknik.se/webbkursen/databaser/index.html Databas och databashanterare. 
 
15 https://it-ord.idg.se/ord/relationsdatabas/ Relationsdatabas. 
 
16 https://brawebbhotell.com/sv/my-sql/ MySQL och SQL. 
 



OLM19M 
Natalie Eklund 
Webbteknik   
 
regler att följa. Nedan är ett exempel på ett SQL-uttryck som återsänder en lista med 

efternamn från kontakter som har förnamnet Mary. 

SELECT Last_Name 

FROM Contacts 

WHERE First_Name = 'Mary'; 

 

En databasmotor utgör grunden till en databashanterare, den lägger till (create), hämtar (read), 

ändrar (update) och tar bort (delete) alla uppgifter som är i en databas. Dessa funktioner för 

denna lagringsmotor kallas för CRUD. 17 

 
2.8 Serverprogrammeringsspråk 

Det finns olika typer av dataspråk med koder baserat på regler som tolkas av en programvara. 

Den koden tolkas olika ifall det är servern eller klient som läser av koden. 

Servern tolkar dataspråk på ett sätt och klienten på ett annat sätt.  

Några språk som servern kan tolka och läsa av är PHP, Ruby, .Net och Java. 

För att servern ska kunna läsa av dessa språk måste en programvara vara installerad på 

servern. 18 

 

Alla datorer har ett operativsystem det vill säga ett dataprogram eller samling av dataprogram 

för att göra det enkelt att använda sin dator. Det utgör en länk mellan datorns maskinvara och 

alla de program (applikationer) som användaren vill köra på sin dator.  

Det vanligaste operativsystemet som används är Microsoft Windows, Linux och på senare år 

har Mac OS X blivit populärt.19 

 

För att operativsystem ska fungera utgörs den av många delar. När det kommer till Microsoft 

Windows har de .NET Framework (ramverk) som en systemkomponent.  

Den innehar ett stort klassbibliotek med mycket kod. 

Denna kod är uppdelad i olika moduler och används beroende på vad det är man ska utföra.  

När ett problem uppstår finns det färdiga lösningar vilket gör det lättanvänt.  

 
17 https://it-ord.idg.se/ord/crud/ Kort beskrivning på databasmotorn. 
 
18 https://susnet.nu/serversprak.html Information om programmeringsspråk. 
19 https://sv.wikipedia.org/wiki/Operativsystem Olika operativsystem.  
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De populära funktionerna man brukar skapa med .Net är databashantering, kryptografi, läsa 

och skriva till en fil, anslutning till nätverk, m.fl.20 

 

Det är även viktigt att ha ett bra webbhotell (server där man kan ladda upp sin egen hemsida), 

för att ha stöd när man har ett serverprogrammeringsspråk annars blir man begränsad med 

vissa funktioner. Med hjälp av serverspråk kan man programmera det mesta, det kan vara 

alltifrån en databas, formulär och textfiler. 

Ett populärt skriptspråk som många webbservrar använder sig av är PHP (Hypertext 

Preprocessor), språket är i syfte för att skapa interaktiva och dynamiska hemsidor som forum, 

inloggningssystem och e-butiker. Man kan använda PHP i samband med en databas, det är 

många som använder det ofta i kombination med MySQL.   

Det används även som ett komplement till HTML som vi kommer gå igenom senare. 21 

<?php 
       echo 'Hello, World!';  
?> 

Figur. 6 PHP-kod i ett HTML-dokument. 
 
Java är även ett av de mest använda språken idag och är ett kraftfullt verktyg. 

Det används oftast för att tackla problem och i spelprogrammering.  

Detta programmeringsspråk har stort ett bibliotek med datastrukturer och regelverk som gör 

det enkelt att man inte behöver skriva koder som är svåra manuellt.  

Har man ett intresse för webbutveckling då är det bra att kunna JavaScript (i form av 

Node.js). JavaScript är ett annat programmeringsspråk och skiljer sig från Java, det enda de 

har gemensamt är strukturen. När man utformar en hemsida och vill ha ”multimedia effekter” 

då använder man sig av JavaScript, den kan utforma alltifrån pop-up meddelanden, en 

varukorg och onlineköp.22  

 

 

 
20 https://csharpskolan.se/article/introduktion-till-net/ Beskrivning om plattformen .NET. 
21 https://www.webbdesignguiden.se/php-guiden/ Skriptspråket PHP. 
 
22 http://www.dator.xyz/Programmering/java-programming/90386.html Java och JavaScript. 
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2.9 PHPMyAdmin  

Man kan koppla ihop en webbserver med dataspråket PHP som administrerar MySQL via en 

hemsida, dessa komponenter utgör PHPMyAdmin som är ett verktyg. 

Man använder sig ofta av den kostnadsfria webbservern Apache och den tar emot alla frågor 

från en klient och skickar tillbaka det till som en HTTP response. 

Vissa PHP-frågor sänder Apache till PHP-tolken som i sin tur skickar MySQL-frågor dvs 

relationsbasen som tar fram informationen och sänder det till PHP som sen vidareförs till 

Apache och sist webbläsaren.23 

 

3 Digital plattform – Det som utgör en hemsida 
3.1 Klientprogrammeringsspråk, HTML och CSS  

Som vi nämnde tidigare tolkas dataspråk olika beroende på ifall det är en server eller klient 

som läser av koden. I detta fall ska vi gå igenom språket som klienten tolkar när de besöker en 

hemsida på deras webbläsare. De främsta språken som tolkas av klienten är HTML och CSS, 

dessa två i kombination utgör en hemsida.  

 

Märkspråk eller sidbeskrivningsspråk som det också kallas är ett format för dokument 

bestående av textkoder. Koderna i dokumentet syns inte för användaren, då märkspråkets 

syfte är att påverka webbläsaren att visa ett innehåll, bild, länkar med mera på hemsidan. 

HTML (Hyper Text Markup Language) är ett märkspråk som bestämmer hur en hemsida skall 

vara uppbyggd och hur språket kommunicerar med webbläsaren. Om du vill ha en bild, text 

eller en video på din webbsida så använder du HTML för att berätta för datorn vad som ska 

ligga var. HTML beskriver det mesta du ser på en hemsida som bilder, titlar, undertitlar och 

stycken. När det kommer till text kan man även bestämma typsnitt och storlek. 

 

HTML är en av grundstenarna för webben och all utformning anges med hjälp av taggar och 

enkla koder som blir osynliga för klienten som får upp sidan på sin webbläsare. 

Taggarna är uppbyggt i olika sektioner och beskriver vad som skall göras med det innehåll 

man skriver inom taggarna. 

 
23 https://webdesignskolan.se/php/mysql_wds-member/mysql.php phpMyAdmin. 
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En enkel uppbyggnad för en HTML-sida består av en första sektion som är inom head taggen 

och den andra sektionen inom body taggen , allt inom dessa html taggar är det som kommer 

att synas utåt på webbläsaren. 24 

 
Figur.7 Till höger är taggar med innehåll som ska påvisa det som syns på vänster sida. 

 

För att designa en hemsida använder man sig av ett annat språk och det är CSS (Cascading 

Style Sheets) men också JavaScript för att det ska bli en grafisk design. 

Det är inte heller ett programmeringsspråk utan ett stilmallspråk som separerar presentationen 

från innehåll med en design.  

CSS är beroende av HTML för att kunna utföra något, det är även regler att följa för hur man 

strukturerar ett dokument.  

 

Det finns tre metoder för att utforma en hemsida med HTML och CSS. 

1.) Det bästa sättet att jobba med är att man endast jobbar i CSS-filen dvs. ett ställe för 

extern fil istället för varje enskild webbsida på webbplatsen. Man brukar använda 

länktaggen ”link”, då länkas taggen till en fil med CSS-kod som beskriver då för 

webbläsaren att det är en CSS-fil.  

2.) Den andra metoden är att man använder sig av stiltaggen ”style” och då skriver man in 

CSS-koden direkt i head sektionen (i huvudet på dokumentet) som måste vara inringad 

av ”style”-taggen. Denna metod bäddar in stilinformationen i själva dokumentet. Det 

är ingen metod som rekommenderas då det inte blir någon struktur, det underlättar att 

man särskiljer på HTML och CSS arbetet.  

 
24 https://redcapesit.se/vad-ar-html-egentligen/?fbclid=IwAR0GxtzSxt-7ZA-
9AilWhXqZ81FSBHhcJMZaky1lnJTXHQrupZkNkE_sFjY HTML uppbyggnad. 
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3.) Det tredje sättet att jobba med är att man designar vissa delar av dokumentet, då länkar 

man stiltaggen till vissa taggar som man vill förändra.25 

 

I CSS språk består webbplatsen layout av fem viktiga boxar, det är områden som är 

definierade i en CSS-fil som återkommer på alla webbplatsens sidor. 

 

 
Figur.8 Struktur för en CSS kod 
 

4 Webbteknik – Komplement till den skapade hemsida 
4.1 Visual Studio Code 

Det finns färdiga program idag man kan använda sig av för att bygga en hemsida med olika 

funktioner. Wordpress är ett populärt verktyg många använder sig av där man kan ladda ner 

olika verktyg för att utforma en hemsida. 

 

Det klassiska sättet att bygga upp en hemsida är med hjälp av HTML i ett 

kodredigeringsprogram för molnuppladdning.  

Det vanligaste programmet man brukar ladda ned är Visual Studio Code då det är gratis och 

enkelt att jobba med. Det programmet har en öppen källkod och kan köras på de flesta 

operativsystemen. Programmet stödjer många programmeringsspråk och kan även hantera 

felsökning. 26 

 

4.2 Uppladdning av hemsida 

När man byggt sin hemsida i Visual Studio Code med HTML i indexfil i kombination med 

CSS och eventuellt JavaSkrift vill man ladda upp hemsidan på ett webbhotell. 

Det vill säga att den syns för användare på deras webbläsare, det finns olika program där man 

kan ladda upp hemsidan och det förutsätter att man har ett domännamn.  

 
25 http://www.tiger.se/dok/styltext.html Beskrivning om CSS. 
26 https://azure.microsoft.com/sv-se/products/visual-studio-code/ Visual Studio Code. 
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Det finns ett gratis program som heter Netlify och där kan man ladda upp sin hemsida snabbt 

och enkelt. 27 

 

4.3 Felsökning 

Man kan gå in och granska olika webbsidor med hjälp av verktyget ”inspektera” i sin 

webbläsare. Det man ser när man inspekterar är HTML och CSS koder, ifall något är 

avvikande kan man gå in och ändra det i sitt program man jobbar i som är i detta fall Visual 

Studio Code. Man högerklickar på webbsidan och väljer inspektera-källkod eller granska 

källkod. Detta verktyg gör att man kan inspektera andras källkoder hur de ser ut och för att 

lära sig att skapa egna hemsidor. När det är en öppen källkod kan alla gå in och låna koder 

men det förutsätter att man har tillåtelse till det.28 

 

4.4 Google tag manager och Google Analytics 

När man har en uppladdad hemsida för allmänheten vill man kunna spåra och analysera 

trafiken av en klient som är och besöker sidan. Man brukar integrera verktygen Google tag 

manager (GTM) och Google Analytics (GA) i kombination som utgör en bra spårning.  

 

Google tag manager är gratis för användare och är ett Tag Managment System som behandlar 

taggar. Dessa taggar skickar information till en tredjepart och i detta fall är det Google 

Analytics. I det stora hela gör GTM det möjligt att koppla dessa taggar man vill se aktivitet på 

hemsidan till Analytics för att se vad en klient gör på hemsidan.  

Det man spårar brukar vara alltifrån hur en klient klickar sig runt på en webbsida, trycker på 

en länk, skriver i ett formulär, kollar på en video och scrollar m.m. 

 

När man bestämmer sig för olika funktioner man vill spåra är det viktigt att man är väldigt 

specifik annars blir det fel. Det vill säga att det står ”tags not fired on this page”, då måste 

man gå tillbaka till sin tagg och ändra i antingen variabeln eller utlösaren.  

En tagg bygger på en variabel och utlösare. Ifall taggen uppfyller kriterierna och blir rätt står 

det ”tags fired on this page”, då kan man läsa av det i Google Analytics.  

 
27 https://www.netlify.com/ Netlify. 
 
28 https://www.webbdev-essentials.net/inspektera-html-kod-for-webbsidor-via-webblasaren/ Hur man 
inspekterar en hemsida. 
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Google Analytics är den tredje part som all information av spårning sänds till och det 

förutsätter att man kopplat ihop dessa två verktyg med GTM spårnings ID som man finner på 

GTM. Man måste även klistrat in Google tag manager koden i sin HTML-fil. Utifrån dessa 

spårningar kan man göra en målgruppsanalys och skapa kampanjer samt göra om hemsidan 

till det bättre. 29 

 

5 Sammanfattning 
Trafiken på Internet börjar när en klient går in på sin webbläsare och skriver in en URL som 

tar en till en webbsida. Man skickar då en HTTP-request till en server som är kopplad till en 

databas med all sorters av information och när servern hittat informationen sänder 

webbservern svaret tillbaka i en HTTP-response till klientens webbläsare.  

När man har åtkomst till en hemsida dyker cookies upp där man ska ge samtycke ifall man 

vill dela sin information så att de kan utforma en bättre hemsida. 

En hemsida kan ha fler sidor och de är uppbyggda av märkspråket HTML och designad av 

stilspråket CSS. Denna hemsida har utformats i ett kodredigeringsprogram som är uppladdat 

på ett webbhotell. När en klient surfar runt på en hemsida kan man granska aktiviteten utifrån 

Google tag manager som har inbäddats i en HTML-kod. Den informationen skickas till en 

tredje part som är Google Analytics och den är kopplad till Google tag manager utifrån dess 

spårnings id. Med informationen från klientens aktivitet kan man fördjupa sig med att göra en 

bättre hemsida och ta fram kampanjer utifrån de olika klienterna.  

 

 
29 https://www.valtech.com/sv-se/blogg/vad-ar-google-tag-manager/ Google tag manager och Google Analytics.  
 


