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ABSTRACT 
 
This essay is about traffic analysis of Web servers. The purpose is to investigate if companies 
analyse the traffic on the Web server and if they use this information to create more than 
simple statistic reports. The questions that we will answer are the following: 
 

• How common is traffic analysis on the Web server among companies? 
• Is the Web administrator limited in analysing the Web traffic, if the company has the 

website on a Web hotel? 
• Does the company uses the results they get from analysing the traffic on the Web 

server for updates and changes on the Web page? 
 
To answer these questions we made a questionnaire investigation by telephone interviewing 
the companies’ webmasters. The extent of the investigation was 20 companies in Blekinge. 
 
The information we gathered from the investigation showed that it is becoming more common 
that companies analyse the traffic on the Web page and that they uses the information to more 
than statistic reports, for example updates and changes of the Web page.  
 
Based on the investigation we did a statistical comparison between the companies which 
analysed their traffic and the companies which not analysed their traffic on the Web server. 
We compared the turnover’s growth for the last four years. 
From the results of the comparison we could not draw any statistical conclusions that the 
traffic analysis can have any direct influence on the company’s business activity, but we may 
discern a trend that the companies, which analyse the traffic, had a stronger growth of the 
turnover. Because of these conclusions we couldn’t confirm the hypothesis as follows: 
 
“The information that you can extract by analyse the traffic on the Web server can be used to 
improve the business activity of companies.” 
 
Our essay has however led us to gather some trends. The analysing tools have developed 
essentially the last years, but it’s hard to se that analyse has a direct influence on the business 
activity, which implies that our hypothesis is false. 
The development of analysing tools where more than one data source is connected to traffic 
analysing is probably going to make it easier to se the influence on the business activity in the 
future. 
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Sammanfattning 
 
Detta arbete handlar om trafikanalys av webbservrar. Syftet är att undersöka om företag idag 
analyserar sin trafik på webbservern och om de i så fall använder denna information till mer 
än att bara föra statistik. De frågeställningar som vi besvarat är följande:  
 

• Hur vanligt är det att företagen analyserar loggfiler på sin webbserver? 
• Är man begränsad som webbadministratör när sidan är placerad på ett webbhotell om 

man vill analysera trafiken? 
• Använder företagen sig av resultaten från trafikanalyseringen för att göra 

förändringar och uppdateringar på sin webbsida? 
 
För att besvara dessa frågor har vi använt oss av en enkätundersökning som genomfördes via 
telefonintervju med webbansvariga på företagen. Undersökningen omfattade 20 företag i 
Blekinge län. 
 
Vad vi har kunnat utläsa från undersökningen är att det blir allt vanligare att företag 
analyserar sin trafik och att de använder resultaten till mer än statistiska rapporter t.ex. vid 
uppdateringar och förändringar av webbsidan. Från undersökningens resultat gjorde vi sedan 
en statistisk jämförelse mellan de analyserande och inte analyserande företagen, där vi tittade 
på hur omsättningen utvecklats de senaste åren. Av resultatet att döma kunde vi inte dra några 
statistiska slutsatser att trafikanalysen kan ha någon direkt påverkan på företagens 
affärsverksamhet, men att man ändå kan se en viss antydan till bättre utveckling för de 
företagen som analyserade sin trafik. I och med dessa slutsatser har vi inte kunnat stärka vår 
hypotes som lyder: 
 
”Är det så att den information man kan utvinna genom analys av loggfilen på en webbserver, 
kan användas för att förbättra affärsverksamheten för ett företag.” 
 
Vi har däremot kunnat utläsa vissa trender. Analysverktygen har utvecklats väsentligt de 
senaste åren, men med enbart hjälp av att analysera loggfilen är det svårt att se att det skulle 
ha en direkt påverkan på affärsverksamheten, vilket leder till att vi falsifierar vår hypotes. 
Utvecklingen av analysverktygen där flera kanaler är kopplade till trafikanalysen kommer 
med all sannolikhet att göra det lättare att se hur det kan påverka ett företags affärsverksamhet 
i framtiden. 
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1 Bakgrund 
 
I det här kapitlet tar vi upp bakgrunden till varför vi valde att skriva om detta ämne. Det 
omfattar även frågeställningar, hypotes, variabler, avgränsningar och syftet med detta arbete. 
 
Internet har idag blivit ett vanligt medium för att kommunicera med omvärlden. Antalet 
Internetanvändare var under år 2000 över 400 miljoner och det förväntas öka kraftigt i 
framtiden.1 År 2005 förväntas antalet Internetanvändare överstiga en miljard. Enligt Netcrafts 
senaste undersökning har antalet webbservrar i världen överstigit 39 miljoner som kan 
jämföras med 1994 då det endast fanns ett 50 tal.2 
 
Vad många Internetanvändare kanske inte vet är att efter varje ”klick” på en länk eller besök 
på en webbsida kommer de att lämna spår efter sig. Alla förfrågningar som en användare gör 
sparas i en fil på webbservern. Informationen de lämnar efter sig är inte personlig, utan är 
endast relaterad till den dator som begärt förfrågan. Denna information kan sedan läsas och 
tolkas av den som är ansvarig för webbservern eller webbsidan.  
 
Allt fler företag väljer idag att marknadsföra sig via Internet, vilket medför att konkurrensen 
ökar och kravet på bra struktur och teknisk design av webbsidan. Det finns idag flera verktyg 
och en hel del litteratur för hur man skall gå tillväga vid uppbyggnad och design av en 
webbsida. Det är viktigt att inte bara sidan är grafiskt snygg för att få en besökare intresserad. 
Den måste även vara lättnavigerad för att inte kunden skall tappa intresset för det som den 
söker. Hur kan man då få reda på denna typ av information d.v.s. om sidan är intressant för 
besökaren och om fler väljer att besöka den? Ett sätt att få reda på denna typ av information är 
att använda sig av loggfilen. Det kan vara svårt att få ut något användbart genom att läsa 
direkt ur loggfilen. Det man då kan använda sig av är ett analys- och statistikprogram som 
automatiskt tar fram de resultat som önskas. 
Exempel på information som man kan få fram genom analys av loggfilen är: 
 

- Antal unika besökare 
- Från vilka länder som besökarna kommer ifrån 
- Vilka företag 
- Vilken typ av webbläsare som används 
- Belastning 
- Rörelsemönster/beteende 

                                                 
1 http://www.etforecasts.com/pr/pr201.htm, 010602 
2 http://www.netcraft.com/survey/, April 2002 
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Det finns mycket information som man kan få reda på genom att analysera besökarnas 
faktiska beteende på webbsidan. Viktig information som kan vara till användning när man 
vidareutvecklar och förändrar webbsidor. 
 
”Ett företags webbplats är en investering vars hela värde bestäms av användarna. 
Produktivitet och affärsnytta beror på hur väl webbplatsen är anpassad till användarnas 
förutsättningar, behov, intressen och förväntningar.” 
Orbiglobe3 
 
Uppslaget till detta ämne fick vi när vi själva laborerade med vår egen webbserver. Vi ägnade 
tid till uppbyggnad och design av sidan och efter att sidan varit uppe en tid undrade vi hur 
många som besökt den och vad de hade tittat på. Idéen slog oss då att vi på något sätt skulle 
kunna analysera loggfilen för att se hur sidan använts den tiden sidan varit uppe. Resultaten vi 
fick av analysen hjälpte oss att få en bra överblick av hur sidan använts. Det vi då gjorde var 
att vi använde oss av dessa resultat som vi fick fram med analyseringen till hjälp för att 
uppdatera och förändra sidan. I vår förstudie till vårt arbete gjorde vi ett eget verktyg för att ta 
fram statistik av loggfilen. Detta gjorde att vi fick mer kunskap om tekniken bakom ett 
analysverktyg. 
 
Det som kan vara svårt är att veta vad sidan ska vara optimerad för. Det finns till exempel ett 
antal bra webbläsare man kan använda, alla läser inte på samma sätt, d.v.s. sidan kan se 
annorlunda ut från webbläsare till webbläsare. En annan aspekt är också upplösningen. Sidor 
kan vara optimerade för en viss upplösning, vilket medför att sidan kan visas på ett felaktigt 
sätt så att information inte syns. Språket är också en viktig del av sidan. Om en sida har 
många besökare utanför Sveriges gränser kan det vara bra att ha sidan på fler än ett språk. 
Detta är bara några tekniska detaljer som kan vara bra att tänka på vid designen. 
 
 
1.1 Hypotes 
 
Hypotesen vi utgått ifrån och under utredningen försökt bevisa är att: 
 
”Är det så att den information man kan utvinna genom analys av loggfilen på en webbserver, 
kan användas för att förbättra affärsverksamheten för ett företag.” 
 

                                                 
3 http://www.orbiglobe.se/website.html, April 2002 
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1.2.1 Beroende och oberoende variabler 
 
I vårt fall påverkas den beroende variabeln, genom att man använder sig av analyseringen av 
loggfilen för att förändra webbsidan. Den beroende variabeln är affärsverksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.1: Figuren visar hur den oberoende variabeln påverkar affärsverksamheten. 

 
1.2 Frågeställning 
 
Frågeställningarna som vi vill ha besvarade i detta arbete lyder enligt följande: 
 

• Hur vanligt är det att företagen analyserar loggfiler på sin webbserver? 
 
• Är man begränsad som webbadministratör när sidan är placerad på ett webbhotell om 

man vill analysera trafiken? 
 

• Använder företagen sig av resultaten från trafikanalyseringen för att göra förändringar 
och uppdateringar på sin webbsida? 

 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka om företag idag analyserar trafiken på sin 
webbserver, d.v.s. om de tar till vara på den information de har tillgång till. Och om de 
använder sig av statistiken och analysen av trafiken när de gör förändringar på webbsidan. 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Arbetet kommer att behandla analys av webbsidor med avseende på loggfilen. Vi kommer 
inte att gå in på design och uppbyggnad av webbsidor, utan endast hur man kan med hjälp av 
analyseringen få information för att förändra/förbättra en webbsida.  

Analys av 
loggfil 
(Input) 

Förbättrad 
affärs –
verksamhet 
(Output) 

Affärs -
verksamheten 
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2 Metod 
 
Detta kapitel beskriver hur vi gått tillväga och vilka metoder vi har använt oss av i arbetet. Vi 
tar även upp ett par definitioner på metoder. 
 
 
2.1 Sekundärdata 
 
Definitionen för sekundärdata är information som redan existerar, men blivit insamlat för 
andra syften. Exempel på sekundärdata kan vara böcker, tidskrifter och Internetsidor.4 Det är 
vanligt att en undersökning börjar med en litteraturstudie. Detta gjorde även vi i syfte för att 
se om det gjorts någon tidigare forskning inom området och för att få en djupare förståelse för 
ämnet. I vårt arbete använde vi oss främst av artiklar och Internet sidor för att få så aktuell 
information som möjligt, men även p.g.a. att det finns väldigt lite böcker skrivna som tar upp 
det som vårt ämne handlar om. 
 
 
2.2 Primärdata 
 
Definitionen för primärdata är information som samlas in för ett specifikt ändamål, som i vårt 
fall detta kandidatarbete.5 Forskningsmetodiken brukar skilja på två typer av tillvägagångssätt 
när det gäller insamling av primärdata, kvantitativ och kvalitativ.  
 
 
2.3 Kvantitativa och kvalitativa 
 
När man väljer vilken typ av metod väljs oftast antingen en kvalitativ eller en kvantitativ 
forskningsväg. Något förenklat syftar detta till hur man väljer att bearbeta och analysera den 
information som man fått in.6 Det är inte alltid så att den ena metoden utesluter den andra. 
Den kvantitativa inriktningen har många gånger kvalitativa inslag precis som den kvalitativa 
inriktningen använder sig av kvantitativa.7 
 

                                                 
4 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
5 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
6 Patel & Davidsson, Forskningsmetodikens grunder 
7 Patel & Tebelius, Grundbok I forskningsmetodik 



Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap 
Blekinge Tekniska Högskola 

Kandidatarbete, DVC001 
Ronneby 2002-06-04 

___________________________________________________________________________ 
 

10 

Den kvalitativa forskningsmetoden handlar om att förstå och analysera helheter. Denna 
undersöknings metod har som syfte att skaffa en djupare kunskap än den fragmentiserade som 
kan fås genom en kvantitativ.8  
 
Den kvantitativa metoden går i grunden ut på att mäta. Mätningarna kan användas för att 
beskriva eller förklara. På ett praktiskt plan handlar kvantitativa undersökningar främst om att 
testa hypoteser.9 I vår undersökning var det denna typ av metod för insamling av primärdata 
som användes. 
 
 
2.4 Val av metod 
 
Med utgångspunkt från vår frågeställning valde vi att använda oss av den kvantitativa 
metoden som tillvägagångssätt i vår undersökning. Valet av denna metod motiverar vi med att 
vi önskade undersöka många företag för att komma åt den breda informationen, vilket till 
exempel personliga intervjuer inte hade kunnat förse oss med. Vi ville få fram material för att 
kunna göra jämförelser och resultat baserat på statistik.   
 
 
2.5 Surveyundersökning 
 
Vår undersökning av företagen var en så kallad surveyundersökning, en icke experimentell 
undersökning. En utmärkande egenskap är att dessa undersökningar ofta är stickprovs-
undersökningar. Denna undersökning grundtanke är att all den information som samlas in 
skall vara standardiserad, att alla respondenter som är med i undersökningen skall svara på 
samma frågor. Detta medför att det skapas bra förutsättningar vid den kvantitativa 
bearbetningen och analysen av svaren från de tillfrågade.10 
 
Det finns olika sätt att gå tillväga vid denna typ av undersökning, enkäter, besöks- och 
telefonintervjuer. Vi valde det sista alternativet, som man hör på namnet så samlas data in via 
telefon. Det finns både för- och nackdelar med denna metod av datainsamling. Fördelarna är 
att det går snabbt, större svarsfrekvens och att man lättare kan följa upp frågor. Nackdelen är 
att frågorna måste vara relativt enkla, kan lätt bli en intervjuareffekt och det är inte helt bra 
vid känsliga frågor.11 

                                                 
8 Patel & Davidsson, Forskningsmetodikens grunder 
9 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
10 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
11 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 



Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap 
Blekinge Tekniska Högskola 

Kandidatarbete, DVC001 
Ronneby 2002-06-04 

___________________________________________________________________________ 
 

11 

När det gäller svarsalternativen så har vi blandat öppna och bundna svar. Vid öppna svar får 
respondenten besvara frågan med egna ord, medan med bundna svar får respondenten ta 
ställning till svarsalternativen som redan är givna. 
 
 
2.6 Utformning av enkäten 
 
Enkätens utformning kan liknas vid en trädstruktur. Denna struktur gjordes med hjälp av vår 
frågeställning. Enkäten kan delas in i tre delar: 
 
Första delen innehåller allmänna frågor om företagets webbsida. Syftet med denna del var att 
få en grundläggande helhetsbild av företagets administration och etablering på Internet. Den 
första frågan var om företaget har en webbsida eller inte. Denna fråga var avgörande om vi 
ska fortsätta med intervjun eller inte. 
I andra delen frågar vi mer ingående frågor om deras system. Syftet är att få reda på om man 
är begränsad som webbadministratör om man har webbsidan på ett webbhotell.  
I tredje delen delar vi upp företagen i två delar. De som analyserar sin trafik på webbservern 
och de som inte analyserar. Syftet med denna delen är få information om företagen analyserar 
sin trafik och om de använder sig av denna information när de gör förändringar på sin 
webbsida. 
 
 
2.7 Urval 
 
Vi har valt att begränsa oss till medelstora företag. Det finns enligt statistik12 från 
Företagarnas Riksorganisation, FR, 665 586 privata företag som är verksamma i Sverige och 
99 % av dessa har färre än 200 anställda, vilket betraktas som små eller medelstora företag. 
EU:s definition för små och medelstora företag är upptill 249 anställda. FR har delat in dessa 
företag i tre grupper: 
 
De minsta företagen < 20 anställda 
De mindre företagen < 50 anställda 
De medelstora företagen < 250 anställda 
 
Vi har alltså valt att undersöka de företag som finns i grupp tre. Detta val att undersöka de 
medelstora företagen grundar sig i att vi tror att det är mer sannolikt att de har en mera tydlig 

                                                 
12 http://www.fr.se/, Februari 2002 
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strategi och målsättning med sin webbverksamhet. Vi har även geografiskt begränsat oss till 
att endast undersöka företag i Blekinge län. 
 
 
2.8 Indelning 
 
Utifrån de 20 företag som valts ut för att ingå i undersökningen delade vi in dem i olika 
kategorier. Detta gjordes efter det att vi valt ut företagen som skulle ingå i undersökningen. Vi 
tog deras webbsida till hjälp för att avgöra vilken grupp de skulle tillhöra. Gruppindelningen 
blev utifrån våra egna bedömningar och det kan hända att det blivit en annan indelning om 
någon annan hade gjort det. 
 

• IT-företag – företag som sysslade med olika konsulttjänster inom Internet och 
Telecom 

• Industriföretag – företag som sysslade med produktion och försäljning 
 
 

2.9 Statistiska metoder 
 
Utifrån resultaten från undersökningen kommer vi att dela in företagen i två grupper, de som 
analyserar sin loggfil och de som inte analyserar. Och med hjälp av de omsättningssiffror som 
vi fått från patent och registreringsverket13 göra en jämförelse mellan dessa två grupper, samt 
ta fram ett kronologiskt utvecklingsdiagram av den procentuella ökningen. För att kunna 
jämföra företagens procentuella förändring kommer vi att räkna om omsättningen med hjälp 
av branschindex14 så att man kan bortse från denna påverkande faktor mellan branscherna. 
De statistiska metoder som vi använder oss av bygger på att ta fram en normalfördelning av 
de båda grupperna var för sig och se om vi kan utläsa några skillnader mellan dessa d.v.s. om 
standardavvikelserna är disjunkta mellan grupperna. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 http://www.prv.se, Mars 2002 

14 http://www.scb.se, April 2002 
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2.9.1 Formler 
 
Normalfördelning15 
N(m, σ)  
 
Väntevärde 

m = nx
n

i
i /

0
∑
=

 

Variansen 
σ = 2)()1/(1 ixmn −− ∑  

 
Standardavvikelsen 
s = σ  
 
 
2.10 Svarsfrekvens 
 
I undersökningen hade vi en svarsfrekvens på 85 procent. De 15 procent som inte ville ställa 
upp hade som anledning att de inte kände att de hade något att tillföra undersökningen och var 
därför inte intresserade att ställa upp. Ett företag hade precis ingått i en fusion med ett annat 
företag och kunde därför inte ställa upp. 

                                                 
15 Blom, Statistiskteori med tillämpningar 
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3 Teori 
 
I det här kapitlet kommer vi att ta upp ett antal definitioner och förklaringar. Vi beskriver 
bland annat hur en webbserver fungerar, loggfilens uppbyggnad och vad för information som 
kan utvinnas ur den. Vi tar även upp vad ett webbhotell är för något.  Och vi kommer att 
nämna några av de analysverktygen som finns på marknaden idag. Avslutningsvis tar vi upp 
den senaste utvecklingen inom analysverktyg. 
 
3.1 Webbserver 
 
En webbserver är ett program som använder sig av klient/server modellen och protokollet för 
World Wide Web´s Hypertext Transfer Protocol, HTTP. Programmet tar emot förfrågningar 
från webbklienter och ser till att den efterfrågade informationen, vanligtvis en fil, skickas till 
rätt klient. Alla datorer som innehar en webbsida på Internet måste ha en webbserver för att 
kunna förmedla informationen till besökarna. 
Det är viktigt att datorn som webbservern körs på är implementerad på en dator med fast 
uppkoppling mot Internet, så att webbsidan alltid är tillgänglig.16 
 
Det finns ett antal webbservrar att välja på. Vissa är gratis t.ex. Apache, andra får man betala 
för. Den mest använda webbservern17 är Apache som bygger på de två första webbservrarna, 
CERN httpd och NCSA httpd.18 Bild 3.1 visar ett diagram över de mest använda 
webbservrarna. 
 
 
 

                                                 
16 http://www.whatis.com, Mars 2002 

17 http://www.netcraft.com/survey/, April 2002 

18 http://internet.physto.se/www/wwwserv.html, Mars 2000 
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Figur 3.1: Från NetCrafts senaste undersökning av de mest använda webbservrarna.19 

 

3.1.1 Vad innebär klient-server? 
 
Ulf Kronman har en enkel förklaring på vad klient/server betyder. Du har en dator där man 
startar ett program (klienten) t.ex. Internet Explorer eller Netscape. Klienten kommunicerar i 
sin tur med ett annat program (servern) på en annan dator någonstans på nätet utan att man 
behöver se själva serverprogrammet. Det behövs ingen inloggning för att komma i kontakt 
med en server. Klientprogrammet ger sedan användaren en grafisk arbetsmiljö och avlastar 
servern och nätverket genom att ta hand om kommunikationen med användaren lokalt. 
Kommunikationen mellan servern och klienten bevaras alltså oftast inte mellan 
förfrågningarna, man säger att kommunikationen är ”Stateless”. Istället blir det en ny 
uppkoppling vid varje förfrågning.20 
 
 
3.2 Webbhotell 
 
Ett webbhotell är ofta en tjänst som de flesta Internetoperatörer erbjuder sina kunder. Kunden 
hyr plats på en dator som är Internetansluten dygnet runt, där de kan placera sina webbsidor. 
Det är detta alternativ som flest företag och föreningar idag väljer, eftersom det inte kräver 
den kunskap och utrustning vid drift som vid en egen server. 
Det finns ett stort utbud av webbhotell på marknaden idag, där priserna kan variera ganska 
mycket. Tjänsterna som man erbjuds är i princip samma hos små och stora webbhotell.21  

                                                 
19 http://www.netcraft.com/survey/, April 2002 

20 http://www.ki.se/it/kurs/intro/client-server.html, Mars 2002 

21 http://portal.eurovator.se/, Mars 2002 
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Det finns oftast tre till fem olika hotelltyper att välja mellan beroende på vad man skall ha 
webbplatsen till och priset man är beredd på att betala. 
 
 
3.3 Webbserverloggen 
 
I en webbserverlogg lagras alla förfrågningar av användarna, d.v.s. alla ”klickningar” på den 
sida användaren surfar på. Detta görs p.g.a. att webbläsaren måste identifiera sig med en 
mängd data innan han får svar från servern och det är detta som sparas i webbserverloggen. 
Webbläsaren brukar vanligtvis t.ex. ange sin värddator, d.v.s. domännamnet på den dator 
programmet körs, vilken webbläsare, refererande sida, d.v.s. i vilken webbsida länken finns 
som orsakade denna förfrågan, och viktigast vilken fil (webbsida, bild, videosekvens etc.) som 
servern ska skicka. Detta kommer vi att förklara mer noggrant i avsnitt 3.3.2.22 
 
All denna information lagras sedan i ett standardiserat format i loggfilen (eller loggfilerna) på 
servern, och den webbansvarige kan regelbundet gå in och titta i loggen för att följa vad som 
efterfrågas från webbservern, och hur stor belastning serverdatorn måste kunna klara av. 
 
Det som inte registreras i serverloggen är vilken person som ville se sidan, bara vid vilken 
dator han satt vid. Och om du ringer upp via modem är du ännu mer anonym, då den 
datoradress som registreras i serverloggen är den som hör till din Internetleverantörs 
modempool. Många Internetsurfare är nog inte medvetna om denna observation. 
 

3.3.1 Analys av loggfilen 
 
Nästan all surfning registreras världen över i stora loggfiler, detta görs för att få information 
om hur sidan används. Exempel på information som man kan få ut genom att analysera 
webbloggfiler är hur många unika besökare som webbsidan har, men även hur många som är 
nya användare, återkommande användare och okända användare.23 
 
 
 

                                                 
22 http://internet.physto.se/webbpublicering/webbplatser/efter/4-3.php, Mars 2002 

23 http://www.yancy.net/Articles/artikel-0001.html, Nätverk & Kommunikation nr 17 2001 
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Figur 3.2: Diagrammet visar besöksfrekvens av nya besökare och åter-

kommande besökare.24 

 
Detta är ett bra mått på hur sidans popularitet utvecklas i takt med förändringar man gör på 
sidan. Antalet besökare är bara en bråkdel av den information man får fram när man 
analyserar sin loggfil. På senare tid har det vuxit fram företag vars enda uppgift är att med 
avancerade program ta fram statistik ur loggfilen för att sedan presentera vad som bör 
förändras för att öka sidans popularitet.25 
 
Mätvärdena som utvinns ur loggfilen är inte endast till användning för webbmastern, även 
drifttekniker och marknadsförare kan använda sig av mätresultaten. En drifttekniker behöver 
veta hur stor trafiken är, serverbelastning, felkoder eller hur lång tid det tar för webbservern 
att leverera en förfrågan. En marknadsförare kan till exempel få mätresultat hur 
annonskampanjer har gått.26 
 
Ibland saknas vissa variabler p.g.a. den standard inställningar som de olika verktygen och 
webbservrar har. Det är därför viktigt att man manuellt ställer in detta vid installation.27 
 
För att mätvärdena på loggfilen ska bli så bra som möjligt är det bra om webbplatsen byggs 
på rätt sätt, d.v.s. att det finns en bra katalogstruktur och att filnamnen är skapade så att det 
går lätt att avläsa vilket dokument man pratar om.28 
 

                                                 
24 http://www.yancy.net/Articles/artikel-0001.html, Nätverk & Kommunikation nr 17 2001 
25 http://internet.physto.se/webbpublicering/webbplatser/efter/4-3.php, Mars 2002 

26 http://www.yancy.net/Articles/artikel-0001.html, Nätverk & Kommunikation nr 17 2001 

27 http://www.yancy.net/Articles/artikel-0001.html, Nätverk & Kommunikation nr 17 2001 

28 http://www.countquest.se/, April 2002  



Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap 
Blekinge Tekniska Högskola 

Kandidatarbete, DVC001 
Ronneby 2002-06-04 

___________________________________________________________________________ 
 

18 

En nackdel med analysverktyg är bristen på mätstandard. Alla analysverktyg mäter inte på 
samma sätt. Enligt Viktoria Eriksson på CountQuest skiljer sig mätresultaten sig markant 
mellan analysverktygen. Bild 3.3 visar ett diagram på olika analysprograms utslag på en 
svensk webbsida. Det visar antal unika besökare i tusental. Att det inte var några besökare 
under dag sex berodde på att servern var nere. 
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Figur 3.3: Skillnaden i mätresultat mellan olika mätverktyg vid mätning av unika 

besökare.29 

 
Viktoria Eriksson nämner också med detta resultat att det är viktigt att använda samma 
analysprogram genom hela utvärderingen så att inte förutsättningarna för mätresultaten 
förändras. 
 
Fördelarna med trafikanalys är att analysen är baserad på besökarnas faktiska beteende och att 
det oftast finns rikligt med data som man kan dra slutsatser ifrån. En annan fördel är att på 
grund av att det finns många aktörer på marknaden så finns det oftast lösningar för alla behov 
och plånböcker.30 
 
En annan aspekt med loggfilen är belastningen på servern. En logganalys kan t.ex. i god tid 
varna för att belastningen är på väg att öka så kraftigt att servrarna riskerar krascha, så att 
systemet kanske hinner uppgraderas innan det blir för sent.31  
 
 
 
 

                                                 
29 http://www.countquest.se/, April 2002  
30 http://www.countquest.se/, April 2002  

31 http://www.yancy.net/Articles/artikel-0001.html, Nätverk & Kommunikation nr 17 2001 
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Fulton Yancy har fem tips på vad man bör tänka på när man använder sig av analysering av 
webbserverloggen:32 
 

• Utvinn affärskritisk information ur loggfilerna och tillhandahåll denna till 
nyckelpersoner inom företaget. 

• Säkerställ att de mätvärden som ni baserar webbrelaterade beslut på är relevanta i de 
olika sammanhang de används. 

• Anpassa webbanalysen efter målgruppens behov. 
• Validera externa mätvärden och resultat med egna analyser. 
• Säkerställ att ni lockar till er nya besökare och att ni med rätt utbud av innehåll 

omvandlar dem till återkommande besökare. 
 
I en artikel i Computer Sweden, 1998, skriver de om en undersökning som gjordes på Luleå 
Tekniska Universitet av två ekonomistudenter. De intervjuade webbansvariga på Astra, Saab, 
Modo och Ericsson. Resultatet de fick var att alla visserligen använde sig av något 
analysverktyg för att analysera trafiken på sina webbplatser, men få gör mer än så. 
 
I en liknande undersökning var resultatet ännu mer beklämmande. Endast sex av trettio 
företag använde sig av någon statistik från sin webbserver.33 
 

3.3.2 Loggfilens utseende 
 
Loggfilens utseende varierar mellan olika webbserverar. Vissa sparar all data i en fil, andra 
delar upp i ett antal olika t.ex. Error.log34, Access.log35. Information om en förfrågning sparas 
på en rad i filen. Här följer hur några rader kan se ut när man använder sig av 
webbserverprogrammet Apache som idag är den mest använda:36 
 

194.47.145.13 - - [28/Feb/2002:17:17:05 +0100] "GET /left.htm HTTP/1.1" 200 3275 
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)" 
 

194.47.145.10 - - [28/Feb/2002:17:17:06 +0100] "GET /main.htm HTTP/1.1" 200 3994 
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)" 
 

                                                 
32 http://www.yancy.net/Articles/artikel-0001.html, Nätverk & Kommunikation nr 17 2001 

33 ”Storföretag följer inte upp webbsatsningar”, Erik Geijer, CS, 26 November 1998 

34 Error.log är den fil där alla förfrågningar lagras som fått en felkod. 

35 Access.log är den fil där alla förfrågningar lagras inklusive de förfrågningar med felkoder.  

36 http://www.netcraft.com/survey/, April 2002 
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194.47.145.36 - - [28/Feb/2002:23:20:00 +0100] "OPTION /test.pl?now HTTP/1.1" 404 
289 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)" 

 
Nedan följer en förklaring till informationen som lagras vid varje förfrågan i loggfilen om 
man läser den från vänster. 
 
[Värddator][Datum/Tid][Kommando][Filnamn][Http-version][Statuskod][Filstorlek][Webbrowser] 
 

• Värddator - IP nummer till den dator som begärt en förfrågan. 
 

• Datum/Tid - Tidpunkten då förfrågan gjordes. 
 

• Kommando - Som användaren utför, t.ex. GET, HEAD, OPTION. 
 

Kommando37: 
 

GET – Denna kommunikationsmetod hämtar vad det än är för information 
som är identifierad av efterfrågan - URI:n. 
 
HEAD – Denna metoden är identisk med GET förutom att servern inte är 
tvungen att returnera en ”message-body” när den svarar. 

OPTION – Den här metoden representerar vad för kommunikation som är 
möjlig att utföra på förfrågan som är identifierad av efterfrågan - URI: n. 

• Filnamn - Namn på filen som användaren vill köra kommandot på. 
• Http-version - Versionen på HTTP protokollet på webbservern. 
• Statuskod - Status på hur servern returnerade förfrågan. 

Statuskoder:38  

1xx (Informational) - Denna grupp av statuskoder som börjar med siffran ”1” 
indikerar en provisorisk respons innehållande en statusrad. Endast ett 
informationsmeddelande. 

                                                 
37 http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.txt, Mars 2002 
38 http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.txt, Mars 2002 
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2xx (Successful) - Denna grupp av statuskoder som börjar med siffran ”2” 
indikerar att klientens förfrågan har gått att utföra, normalt 200. 

3xx (Redirection)- Denna grupp av statuskoder som börjar med siffran ”3” 
indikerar att ytterliggare handlingar behövs göras av användaren för förfrågan 
skall vara fullständig. 

 
4xx (Client Error) - Denna grupp av statuskoder om börjar med siffran ”4” är 
avsedd för de fall då det blivit något fel i klienten. 

 
5xx (Server Error) - Denna grupp av statuskoder som börjar med siffran ”5” 
indikerar de fall då servern är medveten om att det inträffat något felaktigt eller 
är oförmögen att utföra förfrågan. 

 
• Filstorlek - Storleken på filen som begärdes. 
• Webbrowser – Vilken browser som användes vid förfrågan t.ex. Netscape, Internet 

Explorer eller Opera. 
 
 
3.4 Alternativ analysmetod 
 
En alternativ metod för att få reda på och lära känna besökarnas, kundernas eller 
medarbetarnas åsikter och attityder är att göra onlineundersökningar, som är en digitaliserad 
form av marknadsundersökning. Denna typ av undersökning skall särskiljas från 
trafikanalysen, där det främsta syftet är att analysera faktiska resultat. 
 
Enligt Viktoria Eriksson39, är detta en billig och snabb insamlingsteknik. Informationen man 
får av denna metod kan användas till att ytterliggare förbättra och öka sin konkurrensfördel. 
De menar även att onlineundersökningar kan användas som ett verktyg för att öka 
användandet och återbesöksfrekvensen, men även till att fördjupa kundrelationen genom att 
anpassa innehållet och stilen, nya tjänster och produkter, betalningsform etc. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
39 http://www.countquest.se/, April 2002 
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3.5 Analysprogram 
 
Det finns en rad analysprogram på marknaden, för alla tänkbara servrar, plattformar och 
plånböcker. Vissa analysprogram konverterar all data till stora relationsdatabaser där man 
sedan kan ställa mer ingående frågor. 
När man skaffar ett analysprogram är det viktigt att från början veta ungefär vad man vill ha 
reda på och vad man är ute efter. Det finns både freeware och betalprogram med ingående 
analys eller vanlig statistik. Med freeware menas att man gratis kan ladda ned dem från nätet. 
Nedan följer några exempel på statistik och analysprogram: 
 
WWWstat - HTTPd Logfile Analysis Software 
WWWstat är ett freeware program som analyserar Apacheservrars loggfiler. WWWstat 
framställer informationen på en separat webbsida med de vanligaste resultaten t.ex. dns-lista, 
mest besökta dokument, klientlista o.s.v. 40 
 
Log Analyzer 
Log Analyzer är ett verktyg som i realtid analyserar logfiler från webbservrar. Produkten är 
framtagen för småföretag som vill analysera sin trafik. Log Analyser producerar färgrika 
tredimensionella diagram över den vanligaste informationen såsom unika besökare, dns-lista 
och andra saker som ger information för att kunna finjustera en webbplats.41 
 
Hit List 
Detta är ett analyseringsprogram som arbetar nästan i realtid. Diagram och information till 
webbadministratören presenteras som en separat webbsida på hemsidan. Hit List riktar sig till 
alla företag som vill analysera sin hemsida.42 

 
 
3.6 Utveckling och trender 
 
Den senaste trenden för att analyserar kundernas beteende är att man sammanställer 
information från olika kanaler. Istället för att bara sammanställa data från ett order- eller 
säljsystem och webbloggen var för sig, samköra dess data.43 
 

                                                 
40 http://www-old.ics.uci.edu/pub/websoft/wwwstat/, Mars 2002  

41 “Webtrends Log Analyzer 7.0”, Greg Steen, PC Magazine, 27 November 2001 

42 http://www.accrue.com, April  
43 “Kundanalyser över flera kanaler” Lars Danielsson, CS nr 4, 20 Augusti 2001 
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Analys av loggfiler har utvecklats radikalt de senaste åren. För ett antal år sen var enligt 
Fulton Yancy behovet endast att kunna se antalet besökare till servern och filhämtningar. En 
ganska enkel analys, men som ändå gav ett resultat hur servern användes. Han skriver vidare 
att det affärsmässiga behovet av rapporter har blivit allt mer långtgående, det räcker inte att 
endast få elementär information om vem som besöker webbservern och vilka sidor som 
besöks. Det krävs idag mer omfattande mätmetoder för att kunna få ut resultat från 
webbservern. Det han menar är att loggfilsanalysen skall integreras med andra datakällor för 
att få en så komplett bild som möjligt av besökarna.44 
 
Enligt Viktoria Eriksson är trafikanalys en av många informationskällor för att få fram 
statistik och information om sin webbsida och hur kunden rör sig. Man kan använda sig av 
endast trafikanalys eller kombinera det i större sammanhang där det är en av flera datakällor. 
Bilden 3.4 visar hur man kan kombinera flera informationskällor i ett så kallat datalager. 
 

 

 
Figur 3.4: Denna bild visar hur ett datalager kan se ut.45 

 
Man kan göra det ännu mer komplext genom att koppla in fler informationskällor såsom 
ekonomi- och säljsystem etc.46 
 
Informationen kan sedan bearbetas med hjälp av olika frågeverktyg eller presenteras med 
hjälp av ett rapporteringsgränssnitt. Med den här typen av lite mer avancerad analys kan man 

                                                 
44 http://www.yancy.net/Articles/artikel-0001.html, 2001 

45 http://www.countquest.se/, April 2002 
46 http://www.countquest.se/, April 2002 
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oavsett vilken typ av kontaktkanal kunden använt sig av att kartlägga beteenden, behov och 
attityd.47 
 
Ett företag som satsar på denna typ av analyseringsverktyg är Webtrends, ett av de ledande 
företagen inom området. De menar att man kan man dela in verktygen i två områden, 
webbanalys och besöksanalys. Där besöksanalys kallas för Visitor Relationship Management, 
VRM. Ett annat företag som också satsar på att samköra data från olika data källor är 
Netgenesis.48 
 
”Vårt mål är att hjälpa våra kunder att förbättra satsningar som innefattar flera kanaler. Det 
gäller att inte titta på aktivitet på webben som en isolerad företeelse”, säger Ann Estabrook 
som är Netgenesis marknadschef. 
 
Analytikern, Doug Laney från Meta Group, menar att det är ”kört” för de företag som endast 
satsar på bara analysera från en kanal. Han menar att de som redan analyserar besöksdata från 
webbservern kan bygga på med fler system för att få en bättre helhetsbild.49 
 
De företag som levererar denna typ av analyseringsverktyg har som mål att skapa en bättre 
helhetsbild av den enskilda besökaren på webbsidan. De menar att bara titta på data från ett 
håll kan ge en missvisande bild. Det kan även underlätta korsförsäljning och uppförsäljning. 
Med detta menar de att kunna erbjuda kunden relaterade produkter och få dem att köpa dyrare 
varor än tidigare. Svårigheten för att få denna bild ligger alltså i att data ligger sparade på 
olika håll och det är detta som leverantörerna av analysverktyg idag håller på att lösa.50 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 “Kundanalyser över flera kanaler” Lars Danielsson, CS nr 4, 20 Augusti 2001 

48 “Kundanalyser över flera kanaler” Lars Danielsson, CS nr 4, 20 Augusti 2001 

49 “Kundanalyser över flera kanaler” Lars Danielsson, CS nr 4, 20 Augusti 2001 

50 “Kundanalyser över flera kanaler” Lars Danielsson, CS nr 4, 20 Augusti 2001 
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4 Resultat av undersökning 
 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av de telefonintervjuer som vi genomfört. Vi kommer 
först att presentera en sammanfattning av svaren från undersökningen och sedan kommer vi 
att analysera och besvara de frågeställningar som vi ställt oss i nästa kapitel. 
 
4.1 Undersökning 
 
Har ert företag någon webbsida och vilket år skaffade ni den i så fall? 
 
Av de tjugo företag i undersökningen var det bara ett som inte hade någon webbsida. Detta 
företag var just nu i full gång med uppbyggnaden av sin första webbsida. Ett av företagen var 
mycket snabba med att etablera sig på Internet. De skaffade sin första webbsida redan 1994. 
Bild 4.1 visar ett diagram när företagen i undersökningen etablerade sig på Internet. 
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Figur 4.1: Diagrammet visar när företagen skaffade sin första webbsida. 

 
Hur administreras sidan? Av er själva eller köper ni tjänsten av något företag? 
 
Man kan dela in företagen i tre grupper när det gäller administrationen av webbsidan. 

- De som självständigt administrerar webbsidan. 
- De som låter ett annat företag sköta all administration.  
- De som sköter uppdateringar av information själva och överlåter det tekniska åt ett 

annat företag. 
 
De flesta företagen i undersökningen valde att låta ett webbföretag sköta den tekniska biten av 
webbsidan, d.v.s. uppbyggnad och teknisk administration. 
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Däremot uppdatering av ny information om företaget, nya produkter, information till de 
anställda etc. sköter företagen själva. 
 
Det var bara tre av företagen som helt lät ett annat företag sköta deras webbsida där ett av 
dessa företag var på väg att ta över webbsidan helt själva. Bild 4.2 visar hur företagen har valt 
att administrera sin webbsida. 
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Figur 4.2: Diagrammet visar fördelningen hur företagen 

väljer att administrera sin webbsida.   

 
Hur många anställda jobbar med webbadministrationen? 
 
Bild 4.3 visar att hälften av företagen inte lägger ner särskilt mycket tid på sin webbsida. De 
som endast hade en deltidsanställd lade endast ned ett fåtal timmar i veckan på 
webbadministration. På ett par av företagen var administrationen av sidan nästan obefintlig. 

 
 

 

 

 
 
 
 

Figur 4.3: Diagrammet visar hur många anställda som aktivt 
arbetar med webbsidan. 
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Ligger sidan på en egen server eller ligger sidan på ett webbhotell? 
 
Fördelningen mellan egen server och webbhotell i undersökningen var enligt diagrammet i 
bild 4.4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.4: Diagrammet visar fördelningen mellan egen server 
och webbhotell. 

 
Tre av företagen som har haft egen server har gått över till webbhotell. Och ett företag var på 
gång att gå över från webbhotell till egen server. 
 
Fyra av dem som hade egen server använde Microsofts Internet Information Server, IIS. Och 
två använde sig av programmet Domino. Alla fem som hade egen server körde alltså med 
Windows som operativsystem. 
 
Egen server: 

• Fyra av de företag som hade egen server tyckte att det var skönt att inte vara beroende 
av någon annan, mycket flexiblare. 

• Ingen av dem som hade egen server såg några direkta nackdelar med det. 
 
Webbhotell: 
 
 Fördelar: 

• Servicen 
• Backup 
• Säkerhet 
• Bättre att låta de som kan sköta det. 
• Praktiskt 
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• Köper de tjänster de vill ha. 
• Fyra av företagen tyckte att det var billigare, tre såg ingen skillnad, ett företag 

tyckte att det var dyrare, men ändå rimligt. Två företag hade ingen uppfattning 
om priset. 

 
Den enda nackdelen av dem som använde sig av webbhotell gav var att de tyckte 
uppkopplingen mellan interna rutiner och webbhotellet kunde vara lite problematiskt. 
 
Nio av de tio företagen som har sin webbsida på ett webbhotell hade tillgång till loggfilen. 
 
 
Använder ni något program för att föra statistik och analysera trafiken på sidan? Vilket år 
började ni i så fall med det? 
 
Åtta av de företagen som var med i undersökningen använde något program för att föra 
statistik och analysera trafiken på deras webbserver. Av de andra som inte gjorde det skulle 
två företag börja innan årets slut och ytterligare två företag funderade på att göra det, men där 
det ännu inte hade fattats något beslut. 
 
Det var ett företag som började med analys redan 1994, två 1996, två 1998 och tre stycken år 
2000. Det fanns även ett företag som slutat, 1999. Enda anledningen till att de använde sig av 
loggfilen var för att kolla om sidan kommit igång. 
 
 
Vad vill ni få fram med hjälp av analyseringen? 
 
Nedan följer en sammanställning av varför företagen analyserar trafiken samt vad de vill få 
fram med analyseringen. 
 

• Antal besökare – popularitet. 
• Vilka länder/företag som besöker sidan. 
• Vilka sidor som besöks/frekvens. 
• Vilka typer av webbläsare som används. Viktigt så att man ej stänger ute vissa 

användare. 
• Vad de kollar på, hur de använder sig sidan – rörelsemönster/beteende. 
• Vilka produkter som företaget bör satsa på. 
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• Nya produkter kan man få direkt respons på, de vet var och hur de ska lägga in mer 
information, var de ska göra om, vilka produkter som kanske behöver marknadsföras 
bättre eller kanske tas bort ur sortimentet. 

• När det är mest trafik under dygnet och under året. 
• Se förändringar av antalet träffar under kampanjer och införandet av nya tjänster. 
• Bekräftelse på att informationen når fram till kunden. 
• Kan se vad de ska satsa på – lägger in mer information där det är flest som tittar. 
• Besökarnas beteende på sidan – hur de rör sig. 

 
 
Hur ofta uppdaterar företagen sin webbsida? 
  
Av de företagen som analyserar sin loggfil: 

• 4 företag flera gånger i veckan 
• 1 företag flera gånger i månaden 
• 3 företag någon gång i månaden 

 
Av de företagen som ej analyserar sin loggfil: 

• 1 företag varje vecka 
• 3 företag någon gång i månaden 
• 4 företag någon gång per år 

 
 
Använder ni informationen från analyseringen vid förändringar och uppdateringar av sidan? 
 
Sju av de åtta företag som analyserade sin trafik på webbservern använde sig av resultatet när 
de gjorde förändringar eller uppdateringar av information på sin webbsida. Och fem av de sju 
kunde se en tydlig skillnad av att trafiken hade ökat sedan de började ta hjälp av 
analyseringen av trafiken för att förändra och uppdatera webbsidan. 
 
Ett av företagen som analyserade loggfilen använde sig inte av analysen när de gjorde 
förändringar på sidan. Däremot kontrollerade de om deras säljare höll sig uppdaterade med 
den senaste informationen om produkterna på företagets Intranet. Detta ger säljarna det 
senaste om varje produkt, vilket ger den senaste tekniken direkt till kunden. Detta trodde 
företaget kunde påverka affärsverksamheten till ekonomisk vinning. Företaget fick på detta 
sätt hela tiden bekräftelse på att den senaste informationen nått fram till säljarna. 
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Kan affärsverksamheten påverkas genom att förändringar görs med hjälp av loggfilen över 
sidans användning? 
 
Alla som analyserade trodde att detta kunde påverka företagets affärsverksamhet på olika sätt. 
Här nedan följer vad företagen sa om hur affärsverksamheten kunde påverkas av analysering: 
 

• ”Ja självklart, kommer att analysera ännu mer när de fått ett bättre analysverktyg.” 
 
• ”Ja, ju mer man vet om användarna, desto mer kan man styra vad som bör finnas på 

webbsidan och vetandet hur man skall göra upplägget så att sidan blir bättre. Viktigt 
med bra rubriker på länkar för att få användarna intresserade, vilket man då kan utläsa 
med hjälp av analyseringen.” 

 
• ”Ja. Det kan påverka i längden, nya produkter som läggs till får man ett direkt mått på 

hur intressant den är för kunderna, får direkt respons på vad som är lyckat eller mindre 
lyckat. Och för vilka produkter som kanske intresset har svalnat.” 

 
• ”Ja, lägger till tjänster som knyter kunderna närmare företaget.” 

 
• ”Ja, på sikt kan det påverka affärsverksamheten.” 
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5 Analys 
 
I det här avsnittet analyserar vi de resultat som vi fått genom vår undersökning och tidigare 
gjorda undersökningar inom ämnet. Med hjälp av undersökningen och den information som 
vi fått fram genom artiklar besvara de frågeställningar som vi ställt upp i det inledande 
kapitlet. Vi gör även en jämförelse hur omsättningen har påverkats mellan företagen som 
analyserar och de som inte gör det. 
 
 
Vi har i vårt arbete kommit fram till att det var 50 procent av de förtagen som medverkade i 
undersökningen och hade en webbsida, som sysslade med någon typ av analysering av sin 
trafik på webbservern. Av de företag som analyserar sin trafik på webbservern var det 88 
procent som använde sig av resultaten för att göra förändringar och uppdateringar av sin 
webbsida. Och drygt 70 procent av dem kunde se en klar skillnad av att trafiken hade ökat 
sedan de började ta hjälp av analyseringen av trafiken för att förändra och uppdatera 
webbsidan. Med detta resultat kan man se att de flesta företagen som analyserar sin loggfil, 
använder sig av resultatet till mer än att bara föra statistik över trafiken. 
 
Vad vi har kunnat utläsa utifrån de resultat vi fått fram är att det blir allt vanligare att man 
analyserar trafiken på sin webbserver. Av de åtta företagen som analyserade var det bara tre 
som kommit igång innan 1997, de övriga startade mellan år 1998 - 2000 och två företag 
skulle sätta igång under detta år. Ytterligare två företag hade funderingar på att börja, men där 
det ännu inte hade fattats något beslut. Alla företagen var välmedvetna om att det fanns 
verktyg för att kunna analysera trafiken. 
 
Vid en liknande undersökning som gjordes 1998 var det sex av trettio företag, d.v.s. 20 
procent, som använde sig av någon statistik från webbserver trafiken.51 Detta kan jämföras 
med vår undersökning där 22 procent av företagen analyserade sin loggfil innan år 1998. 
 
Vidare från undersökningen kan vi se en trend på att företag allt mer analyserar sin trafik. År 
2000 var det 50 procent av företagen som analyserade sin loggfil vilket är en ökning med 
nästan 150 procent på två år.  
 
Undersökningens resultat pekar på att fler företag idag väljer att placera sin webbsida på ett 
webbhotell istället för att ha den på en egen server. Det var 63 procent av företagen som hade 

                                                 
51 ”Storföretag följer inte upp webbsatsningar”, Erik Geijer, CS, 26 November 1998 
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sin webbsida placerad på ett webbhotell och 30 procent av dessa hade nyligen gått från egen 
server till webbhotell.  
Av resultatet att döma kunde vi inte se att det fanns några begränsningar när det gäller 
administrationen av en webbsida på ett webbhotell jämfört med egen server i syfte att 
analysera trafiken på webbsidan. Alla företag hade tillgång till loggfilen utom ett.  
Detta var ingen begränsning från webbhotellets sida, utan endast för att företaget själva valt 
att inte inkludera denna tjänst. De företag som vi har kollat på som tillhandahåller tjänsten 
webbhotell, finns möjligheten att analysera sin loggfil. Denna begränsning beror endast på 
vilken typ av hotell man väljer d.v.s. priset man är beredd att betala för denna tjänst. 
 
Bild 5.1 visar ett diagram där vi gjort en jämförelse hur omsättningen hos företagen har 
förändrats mellan år 1997 och 2000. Det jämför de företag som analyserar och de som inte 
gör det. Företagskategorin är industriföretag som sysslar med produktion och försäljning. Här 
har vi tagit hänsyn till branschindex så att det inte skall vara en påverkande faktor för hur 
omsättningen har förändrats. 
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Figur 5.1: Den mörkblå och den orangea linjen visar företagens medel ökning 

procentuellt av omsättningen. Den ljusblå och den röda linjen är en 
regressions linje för den procentuella ökningen av omsättningen. 

 
Man kan här se en skillnad mellan hur företagens omsättning har förändrats, där de företag 
som analyserade sin trafik på sin webbserver hade en starkare utveckling. 
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Bild 5.2 visar hur stor standardavvikelsen är i de båda grupperna som vi jämfört 
omsättningsutvecklingen mellan. Företagen som inte analyserar är normalfördelade med 
väntevärdet 4 procent som medel ökning varje år, där variansen var drygt 9 procent. 
Företagen som analyserar är normalfördelade med väntevärdet 11,5 procent som medel 
ökning varje år, där variansen var knappt 2 procent. Standardavvikelsen skilde sig ganska 
mycket mellan grupperna, där de inte analyserande företagen hade en avvikelse på 30,5 
procent och de analyserande drygt 13 procent. 
 
Det bilden visar är ),( smd  d.v.s.  medelvärdet plus minus standardavvikelsen hos de båda 

mängderna. Eftersom de analyserande företagens ( ),( 22 smd ) spridningsradie är en äkta 
delmängd av de inte analyserande företagen ( ),( smd ) d.v.s.  

),(),(),( 22 smdsmdsmd =∪  och ),(),(),( 2222 smdsmdsmd =∩ , kan vi inte utifrån denna 
jämförelsen dra någon slutsats att affärsverksamheten påverkas av analysen. 
Det vi däremot kan se är att de analyserande företagens omsättningsutveckling ligger i den 
övre halvan av cirkeln för de ej analyserande, vilket medför att man kan se en viss trend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.2: Bilden visar väntevärde och standardavvikelse av omsättningen för de båda 
grupperna som vi jämfört.  

 
Slutsatsen utifrån hur vårt arbete har utvecklats, leder till att vi inte kan stärka vår hypotes. 
Utifrån det resultat som vi fått kan vi inte uppnå några statistiska slutslutsatser p.g.a. 
undersökningens omfattning, däremot kan vi utläsa vissa trender. 
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Analysverktygen har idag utvecklats väsentligt de senaste åren, men med enbart analys av 
loggfilens hjälp är det svårt att se att det skulle påverka affärsverksamheten, vilket leder till att 
vi falsifierar vår hypotes. 
Utvecklingen av analysverktygen där flera kanaler är kopplade till trafikanalysen kommer 
med all sannolikhet att göra det lättare att se hur det kan påverka ett företags affärsverksamhet 
i framtiden. 
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6 Slutdiskussion 
 
I detta kapitel diskuterar vi hur vår undersökning har gått, saker som kan ha påverkat 
resultatet eller inte fungerat. Efter det kommer vi att diskutera de viktigaste resultaten d.v.s. 
Varför blev det si och så? Avslutningsvis kommer vi att ge förslag till fortsatt forskning inom 
ämnet eller intressanta frågor som vi stött på under arbetets gång. 
 
 
6.1 Diskussion kring arbetet 
 
I stort sett har vi upplevt att arbetet har fungerat bra under detta kandidatarbete. Det har varit 
lite problematiskt att hitta litteratur som behandlar ämnet, därför bygger vårt arbete på 
Internet sidor och artiklar som publicerats på nätet, men framförallt på den undersökning vi 
gjort. Den litteraturen vi hittat behandlar främst design och uppbyggnad av webbsidor vilket 
inte ingick i vårt arbete. I vårt val av företag till undersökningen använde vi oss av två sidor 
på nätet där företag i Blekinge kan registrera sig, Kompetens i Blekinge och Blekinge.se. Vår 
begränsning av företagens storlek gjorde att det tog en hel del tid att hitta företag som skulle 
ingå. Detta berodde även på att vi gjort en geografisk begränsning. Nu i efterhand kan vi 
konstatera att vi inte skulle ha gjort den geografiska avgränsningen för att få ett större urval av 
företag, men även för att få mer generella resultat av undersökningen. Storleken på 
undersökningen gjorde även att vi inte kunde gruppera företagen i de kategorier som var 
meningen p.g.a. att bortfallet blev för stort i den ena gruppen. 
 
Intervjuerna som genomfördes tog längre tid än beräknat p.g.a. att det var svårt att få tag på de 
som var sakkunniga inom området. Detta kan bero på att undersökningen genomfördes runt 
påsk då många var bortresta.  
 
Valet av telefonintervjuer som undersökningsmetod anser vi öka tillförlitligheten av svaren 
eftersom vi fick en direkt kommunikation med den som var ansvarig. Av svaren vi fick var 
det en bra fördelning av företag inom den ena företags kategorin som analyserade och som 
inte analyserade för att kunna göra en jämförelse mellan dessa företag. Det hade givetvis varit 
bättre om vi kunnat göra en jämförelse mellan två olika företags kategorier. 
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6.2 Diskussion kring resultatet 
 
Under arbetets gång har vi fått bra kunskap om ämnet och tillfredställande svar på våra 
frågeställningar. Analysen av de resultat vi fått från undersökningen visar på att fler väljer att 
analysera och satsa på denna teknik. En orsak till detta kan vara att verktygen har utvecklats 
till mer än att bara ge statistiska rapporter. Med dagens verktyg kan man analysera kundernas 
beteende på ett helt annat sätt än tidigare, vilket flera av företagen i undersökningen angav 
som en av anledningarna till varför de analyserade sin trafik. 
 
En annan orsak kan vara att de satsningar som görs genom att marknadsföra sig genom nätet, 
lättast kan följas upp genom att man analyserar besökarnas faktiska beteende. 
Att flera av de företag som använde sig av analyseringen för att göra förändringar på sin sida 
hade fått en positiv utveckling av besöksfrekvens kan bero på att Internetanvändandet kraftigt 
ökar hela tiden. 
 
Att fler företag väljer webbhotell framför egen server kan bero på flera orsaker. Anledningen 
till denna trend kan vara att webbhotell idag erbjuder nästan samma utbud av tjänster som vid 
egen server och man behöver då inte lägga tid och pengar till drift och underhåll. De företagen 
som har gått från egen server till webbhotell såg inga skillnader i prestanda, men däremot var 
de bland annat positiva till bättre backup och säkerhet. 
 
Jämförelsen vi gjorde av industriföretagen visade att de som använde sig av analysen från 
loggfilen hade en bättre utveckling av omsättningen (Bild 5.1). Detta resultat är väldigt svårt 
att direkt koppla till analyseringen p.g.a. undersökningens omfattning. Om undersökningen 
varit större hade vi kanske lättare kunnat säkerhetsställa en skillnad mellan dessa två 
urvalsgruppers väntevärde. En faktor som vi tog hänsyn till när vi gjorde jämförelsen av 
industriföretagen var vilka branscher de tillhörde, där vi justerade omsättningssiffrorna med 
hjälp av branschindex för de olika företagen. Det finns givetvis flera faktorer som kan ha 
påverkat resultatet, bland annat blir slumpen en stor faktor när förtagen är få. 
 
 
6.3 Förslag till fortsatt arbete 
 
Ett förslag till fortsatt arbete skulle kunna vara att undersöka de nya verktyg som nu tas fram 
för att jämföra flera kanaler och se om detta kan ge en bättre bild av vad företagen kan 
förändra, som kan leda till en bättre affärsverksamhet. 
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Ett annat kan vara att undersöka hur man kan ta fram en standardiserad mätmetod för 
trafikanalys så att analysresultaten inte blir olika om man byter analysverktyg. 
 
Ytterligare ett förslag skulle kunna vara att utöka det empiriska underlaget genom att 
intervjua fler företag och även besöka företag för djupare information, men även att inte göra 
någon geografisk begränsning för att lättare kunna generalisera resultaten.  
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Bilaga A 
 
Enkätundersökning 
 
1. Har företaget någon hemsida? 

 
  Ja  Nej 
 

2. Vilket år skaffade ni hemsidan? 
 
 ……………………………………………………………………………………………… 

         
3. Hur administreras sidan? 

 
 Helt själva  Annat företag  Själva, med hjälp av ett företag 

 
…………………………………………………………......................................................... 
 

4. Hur många anställda jobbar med webbadministrationen? 
 

 Mindre än en heltidstjänst   En heltid   Två heltid  
  

 Tre eller fler ......................... 
 
 

5. Ligger sidan på en egen server eller ligger sidan på ett webbhotell? 
 
   Egen server  Webbhotell 
   
 
 Egen server: 
 
 Vad är det för operativsystem på servern? 
 
    Windows   Unix (Linux, FreeBSD, etc.) 
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 Vilken typ av serverprogram använder ni? 
  
  Apache   MS IIS  Annat .............................................................. 
 
 Webbhotell: 
 

Finns det några fördelar eller nackdelar med att ha sidan på ett webbhotell? 
Kostnad? 
 

 ................................................................................................................................................ 
 
 ................................................................................................................................................ 
  
 ................................................................................................................................................ 
 
 Har ni tillgång till loggfilen? 
 
   Ja   Nej 
 
7. Använder ni något program för att föra statistik och analysera trafiken på sidan? 
 
    Ja   Nej 
 
  (Om ja, gå till fråga 8) 
 

Skulle detta vara intressant för er att kunna göra detta? 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 

 
Hur avgör ni vad som behöver ändras/uppdateras på sidan? 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
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8. Vilket program använder ni? 
 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
9. Vilket år började ni med statistiken och analys? 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
10. Hur ofta uppdateras sidan? (Antal gånger per år i genomsnitt)  
 

1 - 5   10 - 20   50   > 100 
 
 
11. Vad vill ni få fram med hjälp av analyseringen? 
 
   ................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
 
12. Använder ni resultatet från analyseringen för att göra förändra och uppdateringar 

av sidan? 
 
   Ja   Nej 
 
(Om ja, gå vidare) 
 
13. Kan man se någon skillnad hur antal träffar (trafiken) på sidan påverkats sedan ni 

började förändra och uppdatera er sida med hjälp av resultatet från analysen av 
loggfilen? 

 
    Ja   Nej   Vet inte 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................. 
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15. Kan affärsverksamheten påverkas genom att förändringar görs med hjälp av 
loggfilen på sidan?  

 
................................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................................. 


