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Introduktion
Google Tag Manager er gennem de seneste år blevet et uundværligt værktøj, når der
skal opsættes sporing af trafik, konverteringer og Ecommerce på websites og
webshops.
Inden Google Tag Manager kom til, var mulighederne for at opsætte sporing på
hjemmesider væsentlig mere bøvlet og oftest en umulig opgave, hvis ikke man havde
erfaring eller kendskab til webudvikling. Dengang skulle alt sporing implementeres i
koden bag hjemmesiden og efterfølgende opsættes i Google Analytics.
Takket være Google Tag Manager er sporingsopsætninger nu en opgave, de fleste
kan løse!
Med Google Tag Manager slipper du for at opsætte sporing med koder, som skal
implementeres bag din hjemmeside. Så snart din konto er oprettet, så kan de fleste
sporingsopsætninger klares gennem Google Tag Manager - og så er det gratis!
Google Tag Manager er - for de fleste der er bekendt med værktøjet - kun til for
sporingsopsætninger. Men Google Tag Manager er meget mere end det. I denne ebog får du en grundforståelse for, hvad Google Tag Manager er og hvordan du aktivt
kan bruge det til at måle din online performance.
Derudover viser jeg, hvordan du kan bruge værktøjet til andre smarte funktioner!

Når du har læst bogen, vil du være i stand til at:

01

Oprette din egen Google Tag Manager

02

Opsætte Tags for Google Analytics og Facebook Ads
samt andre tredjeparts værktøjer

03

Opsætte sporing på sidevisninger, opkald, e-mail,
kontaktformular og Ecommerce

04

Bygge videre på at opsætte Tags og Triggers i andre
henseender

05

Styre Cookies ift. sporing på dit website/webshop

06

Opsætte struktureret data (Anmeldelser og FAQ-sektion
for Googles organiske søgeresultat)

Kap. 1 Hvad er Google Tag Manager?
Har du allerede opsat Google Tag Manager, og har du en grundforståelse for
værktøjet, så kan du springe videre til Kap. 2.
Google Tag Manager (GTM) er et værktøj, der fungerer som et bindeled mellem
din hjemmeside og dine analyseværktøjer og annonceplatforme som bl.a. Google
Analytics og Google Ads.
Med Google Tag manager kan du bl.a. måle antal besøgende på dit website,
henvendelser via kontaktformularer, tilmeldinger til nyhedsbrev, opkald og
Ecommerce i form af transaktioner og omsætning på din webshop.
Alt den data - som nu er samlet ét sted - kan herefter sendes videre til Google
Analytics, Facebook Ads, Pinterest Ads og mange andre programmer.

Google Tag Manager - Opbygning
Google Tag Manager er bygget op på den måde, at man har Tags, Triggers og Variabler.
Alle tre funktioner spiller en rigtig vigtig rolle ift. at kunne spore præcis på din
hjemmeside.

Tags
Hvad er tags?
Tags er selve bindeledet mellem din hjemmeside og dine
analyseværktøjer/annonceplatforme.
Google Tag Manager har gjort forarbejdet og udviklet Tags til en stor del af de
forskellige annonceplatforme og analyseværktøjer, som bliver brugt i dag.
Tags skal konfigureres, så de sender de rigtige data videre. Selve konfigurationen af
Tagget bestemmer altså, om det er sidevisninger, henvendelser eller Ecommerce
som spores, og hvor den data skal sendes hen.
Eksempler på Tag konfigurationer der kunne være relevante:
1. Sporing af Besøgende i Google Analytics
2. Sporing af Ecommerce i Google Analytics
3. Sporing af antal Opkald i Facebook Ads
Se opsætning af Tags i kap. 3.

Triggers
Hvad er Triggers?
Triggers er dem, som gør det muligt at sende et signal om, at der eksempelvis er
kommet en besøgende ind på din hjemmeside, eller at du har fået et opkald via din
hjemmeside. Igen har Google Tag Manager gjort forarbejdet og udviklet forskellige
Triggertyper, som frit kan bruges.
Eksempler på Triggers vi kan opsætte:
Klik på link
Klik på knap
Sidevisning
Triggers giver uendeligt mange muligheder, og det er denne del, som gør Google
Tag Manager uundværlig. Triggers er oftest simple at sætte op, når vi ser på link kliks
og sidevisninger, men det kan også blive en smule teknisk at opsætte på knapper og
kontaktformularer. Det kan derfor kræve lidt øvelse og gåpåmod for at forstå
princippet

Variabler
Hvad er Variabler?
Variabler er funktioner, som henter dynamiske data ind fra din hjemmeside. Variabler
bruges i flere henseender. Primært bliver de brugt til at konfigurere Triggers. Uden
Variabler, vil en Trigger ikke fungere. Derudover kan de bruges til at automatisere et
større manuelt stykke arbejde i Google Tag Manager.
Eksempelvis kan Variabler bruges til at oprette Google Analytics’ UA kode, så du ikke
skal indtaste koden manuelt hver gang.
Variabler kan også bruges til at hente dynamiske elementer ind fra din hjemmeside,
som f.eks. en beskrivelse eller titel. En beskrivelse eller titel er oftest unik for hver
landingsside, og ved hjælp af en variabel opsætning kan du hente den unikke
beskrivelse eller titel for den enkelte landingsside, ind i Google Tag Manager.
Google Tag Manager har udviklet indbyggede Variabler som giver dig mulighed for at
opsætte de mest brugte Triggerkonfigurationer.

Skabeloner
Hvad er Skabeloner?
Skabeloner dækker over dine egne udviklede Tag- og Variabelskabeloner, samt
andre GTM brugers Tag- og Variabelskabeloner. Google åbnede op for denne
mulighed i 2019, for at man selv kun ne bygge sine Tags og Variabler, samt at man
kunne dele dem med andre GTM brugere. Denne mulighed er rigtig vigtig, da man på
den måde får mulighed for at bruge Tags, som Google endnu ikke havde udviklet.
Man skal være en smule påpasselig med, hvilke skabeloner man bruger, men vil man
være helt sikker, så er Tags og Variabler fra GTM eksperten Simo Ahava den sikre vej
at gå. Han har bl.a. bygget et Facebook Tag, som gør det muligt at tracke Ecommerce
i Facebook, hvilket ikke var muligt på samme måde før.
Vil man selv prøve kræfter med at bygge sine egne Tags og Variabler fra bunden, så
skal man kende en del til Javascript, API’er og generel kodning.

Andre funktioner
Google Tag Manager giver dig nogle funktioner, som er vigtige at kende til. Disse
funktioner gør dig bl.a. i stand til at identificere fejl og mangler i dine opsætninger,
samt indsende dit arbejde.
Forhåndsvisning
Forhåndsvisning er et såkaldt “debug mode” også kaldet en test visning. Når du f.eks.
har oprettet et Tag og en Trigger, så får du mulighed for at teste dit arbejde i en
forhåndsvisning, og på den måde sikre at opsætningen virker korrekt. Når GTM er sat
til forhåndsvisning og du reloader din hjemmeside, så vil der dukke en værktøjslinje
op i bunden af din skærm. Denne værktøjslinje kan bruges til at bekræfte, at
opsætningen virker og/eller hjælpe til at identificere fejlen i opsætningen.
Indsend og Offentliggør
Når dine opsætninger kører som de skal, og du har sikret, at der ikke er nogen fejl via
“forhåndsvisning”, så skal tingene indsendes. Det gøres ved at klikke på knappen
“Indsend” og herefter “Offentliggør”. Hvis der er ændringer, som ikke er indsendt, så
betyder det, at disse ændringer ikke er aktiveret endnu. For at din opsætning kan
sættes live, så skal det indsendes og offentliggøres.

Kort opsummering
Nu har du fået en kort forklaring på de forskellige funktioner i Google Tag Manager,
og herfra vil tingene kun give mere mening. Løbende, som vi arbejder med de
forskellige Tag- og Triggeropsætninger, vil du få mere forståelse for de forskellige
principper bag, og hvornår vi bruger de forskellige funktioner.
Nu til oprettelsen af din Google Tag Manager Konto!

Kap. 2 Forberedelse
Opsætning af Google Tag Manager konto
Den skudsikre guide

Klik her for at gå til guide

Den hurtige Guide
For at kunne bruge Google Tag Manager, skal du først oprette en konto og indsætte
to kodestykker på din hjemmeside/webshop. Følg guiden nedenfor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Følg linket: tagmanager.google.com
Klik på “Opret konto”
Udfyld “Kontonavn” og vælg det land, din virksomhed befinder sig i.
Indtast domænenavnet i “Containernavn” og vælg “Web”
Klik herefter på “Opret”
Når dette er gjort, får du vist to scripts, som skal implementeres i henholdsvis
start <head> tag og <body> tag.

<head> tag:

<body> tag:

7. Klik herefter “Indsend”, “Offentliggør” og “Fortsæt”.
Nu er din Google Tag Manager oprettet.

Tilføj Variabler
Næste step er at tilføje de mest brugte Variabler. Google Tag Manager har i forvejen
indbygget Variabler, som du kan tilføje. GTM har tilføjet enkelte for dig allerede, men
jeg anbefaler, at du ydermere tilføjer alle klik Variabler.
1. Klik på “Variabler”
2. Klik på “Konfigurer”
Sæt flueben ved ved alle under Klik.
Click Element
Click Classes
Click ID
Click Target
Click URL
Click Text

Nu er du klar til at opsætte sporing på din hjemmeside!

Kap. 3 Sporingsopsætninger for
Google Analytics
Opsæt sporing af trafik
Der findes mange forskellige opsætninger til trafik. Herunder tager jeg udgangspunkt
i Google Analytics.
Du kan se flere opsætninger i Avanceret opsætning af Tags & Triggers under kap. 7

1. Opret Tag
Vi starter med at oprette tracking af sidevisninger for Google Analytics:
1. Klik på “Tags”
2. Opret nyt tag ved at klikke “Ny”
3. Klik på “Tag Konfiguration” og vælg “Google Analytics: Universal Analytics”
a. Sporingstype står allerede korrekt ift. sidevisninger
4. Klik på “Vælg variabler for indstillinger” og opret en ny variabel
5. Indsæt din UA-kode fra din Google Analytics konto under “Sporings id” og
navngiv variablen “UA-kode”
6. Klik på “Gem”
Tagkonfigurationen

2. Opret Trigger
Vi ønsker at spore trafik på hele websitet. Den første Trigger vi skal bruge, er allerede
konfigureret i forvejen.
Du opretter Triggeren og færdiggøre Tagget ved at følge nedenstående:
1.
2.
3.
4.

Klik på “Triggers”
Vælg “All pages”
Navngiv Tagget og klik “Gem”
Klik herefter “Indsend”, “Offentliggør” og “Fortsæt”.

Nu er Tagget og Triggeren oprettet for tracking af trafik på alle sider!
Trigger konfigurationen

OBS: Din opsætning skal indsendes og offentliggøres før opsætningen er aktiv og
sporer trafik via Google Analytics!

VIGTIG TIP!
Jeg vil anbefale, at du bruger Google Chrome Browseren, da der
findes flere gode extensions, som kan bekræfte at dine opsætninger
kører, som de skal når de er indsendt og offentliggjort.
Tilføj Googles Tag Assistant til Chrome, og tjek om
sporingsopsætningen af sidevisninger for Google Analytics virker, som
den skal.

Når du har sikret, at opsætningen virker, kan du gå videre til
opsætningen af konverteringer for Google Analytics.

Opsæt sporing af henvendelser via
e-mail
1. Opret Tag
Vi opretter et nyt Tag, og vælger igen Google Analytics:
1. Under Sporingstype skal du vælge ”Hændelse” i stedet for “sidevisninger”
2. Skriv “Email” i følgende “Hændelsessporingsparametre: “Kategori” og “Handling”
3. Under Google Analytics-indstillinger skal du blot vælge din “UA-kode” variabel
som, du oprettede tidligere.
Tag Konfigurationen

2. Opret ny Trigger
Nu skal Triggeren oprettes, og i dette tilfælde kan vi ikke vælge en Trigger, som
allerede er oprettet. Vi skal konfigurere vores egen ud fra en specifik Triggertype.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klik på “Triggers” under Tagkonfigurationen
Klik herefter på “+” i højre hjørne for at oprette en ny Trigger
Klik på “Triggerkonfiguration”
Vælg “Kun links” som Triggertype
Vælg “Nogle linkklik”
Vælg “Click URL”, som er den variabel, du oprettede i starten af guiden
Vælg “Starter med”
Kopier linket ind, som du ønsker at tracke, i dette tilfælde “E-mail linket”
a. Eksempel: mailto:bsn@asento.dk. Alle e-mail links indeholder “mailto:” Så det
er denne del der skal indsættes.
9. Navngiv Triggeren “Email” og klik “Gem”
10. Navngiv herefter Tagget som ønsket og klik “Gem”
Trigger Konfiguration for Email link

Tag og Trigger Opsætning for E-mail sporing i Google Analytics

OBS: Husk at dine ændringer først er aktive, når du har indsendt og offentliggjort.
Nu er Tagget for Email link tracking opsat, men vi er ikke helt færdige endnu. Vi skal
sørge for, at Google Analytics også kan modtage de data, Google Tag Manager
sender.

Opsætning af E-mail mål i Google
Analytics
For at din opsætning i Google Tag Manager kan sende data over til Google Analytics,
så skal vi oprette et mål i Google Analytics.
1.
2.
3.
4.

Klik ind på din Google Analytics Konto
Klik på “Administrator” nederst i venstre hjørne
Klik på “Mål” under “Visning” til højre
Klik på “+ Nyt mål”

Nu får du vist tre opsætningsparametre, vi skal igennem.
1.
2.
3.
4.

Vælg “Tilpasset” under “Målopsætning”
Klik “Fortsæt”
Navngiv dit mål og vælg “Hændelse”
Indtast de SAMME “hændelsesbetingelser”, som du indtastede i GTM
a. Kategori = Email
b. Handling = Email
5. Klik “Gem”
6. Mål opsætning
Mål opsætning

Færdige mål opsætning

Nu er E-mail målet i Google Analytics sammenkoblet med Google Tag Manager!
Du vil nu fremadrettet kunne se data i Google Analytics på, hvor mange der henvender
sig via Email på dit website. Derudover kan du se, hvilke kanaler der står for flest
henvendelser. På den måde kan du vurdere, hvilke kanaler der virker bedst ift. Email
henvendelser for din forretning.
Husk på at dette er én ud af mange måleparameter, som du kan opsætte, og
hensigten er at få et samlet overblik over henvendelser på dit website, og på den
måde finde frem til hvilke marketing kanaler, der performer bedst i din forretning.

Opsætning af sporing på henvendelser
via Opkald
1. Opret Tag
1.
2.
3.
4.

Vi opretter et nyt Tag, og vælger igen Google Analytics
Igen skal vi vælge “Hændelse” som “Sporingstype”
Skriv “Opkald” i følgende “Hændelsessporingsparametre: “Kategori” og “Handling”
Vælg “UA-kode” som variabel

Tagkonfigurationen

2. Opret ny trigger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klik igen på “Triggers” under Tagkonfigurationen
Klik herefter på “+” i højre hjørne for at oprette en ny Trigger
Klik på “Triggerkonfiguration”
Vælg “Kun links” som Triggertype
Vælg “Nogle linkklik”
Vælg “Click URL”
Vælg “Starter med”
Kopier linket ind, som vi ønsker at tracke, i dette tilfælde “Opkald linket”
a. Eksempel: tel:71992604. Alle telefonnumre indeholder “tel:” Så det er denne
del, der skal indsættes.
9. Navngiv Triggeren “Opkald” og klik “Gem”
10. Navngiv herefter Tagget som ønsket og klik “Gem”
Triggerkonfiguration

OBS: Husk at dine ændringer først er aktive, når du har indsendt og offentliggjort.
Nu har vi oprettet Tagget for Opkald link tracking, og vi mangler kun at opsætte målet i
Google Analytics.

Opsætning af Opkald mål i Google
Analytics
På samme måde, som med målet vi oprettede for Email, så skal vi oprette et nyt mål i
Google Analytics for Opkald (Guiden gentager sig nedenfor).
1.
2.
3.
4.

Klik ind på din Google Analytics Konto
Klik på “Administrator” nederst i venstre hjørne
Klik på “Mål” under “Visning” til højre
Klik på “+ Nyt mål”

Nu får du vist 3 opsætningsparametre, vi skal igennem.
1.
2.
3.
4.

Vælg “Tilpasset” under “Målopsætning”
Klik “Fortsæt”
Navngiv dit mål og vælg “Hændelse”
Indtast de SAMME “hændelsesbetingelser” som i GTM
a. Kategori = Opkald
b. Handling = Opkald
5. Klik “Gem”

Færdige mål opsætning

Nu er Opkald målet i Google Analytics sammenkoblet med Google Tag Manager!
Du vil finde flere sporingsopsætninger for Google Analytics i Kap. 5, 6 og 7. Nu går vi
videre til samme opsætning, men hvor dataene skal sende til Facebook!

Kap. 4 Sporingsopsætninger for
Facebook
Sporingsopsætningerne er lidt anderledes end ift. Google Analytics. Google Tag
Manager tilbyder ikke en indbygget Tagtype, og derfor skal tagget konfigureres på en
lidt anden måde. Du skal ikke være 100 meter mester i kodning for at følge med, men
det er vigtigt, at du forstår essensen, når vi arbejder med Facebook Sporing.
Triggeropsætningen springer vi over, da vi kan bruge de Triggers, vi allerede har
opsat. Her sker der nemlig ingen ændring for, hvordan vi skal spore.
OBS: Du skal have en Facebook Business Manager for at kunne finde nedenstående
koder. Du kan finde din Facebook Pixel basic kode et sted i din Business Manager.
Denne skal du bruge til at spore sidevisninger via Google Tag Manager.
Sådan ser din Facebook Pixel basic kode ud:

<!-- Facebook Pixel Code -->
<script>
!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',
'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
fbq('init', 'Dit-Facebook-pixel-ID');
fbq('track', 'PageView');
</script>
<noscript><img height="1" width="1" style="display:none"
src="https://www.facebook.com/tr?id=Dit-Facebook-pixelID&ev=PageView&noscript=1"
/></noscript>
<!-- End Facebook Pixel Code -->

TIP: Hvis ikke du kan finde koden i din Facebook Business Manager, så kan du kopiere
ovenstående og erstatte teksten Dit-Facebook-pixel-ID med dit Unikke ID

Opsætning af sporing af trafik
1. Opret Tag og Trigger
1. Opret et nyt Tag
2. Istedet for at vælge “Google Analytics: universal Analytics” skal du vælge
“Tilpasset HTML”
3. Indsæt nu dit Facebook Pixel Script
Nu skal du blot vælge “All Pages” som Triggertype, indsende og offentliggøre.
Tag og Trigger opsætning for sporing af trafik i Facebook

Du kan teste om din opsætning er korrekt med Facebooks egen Chrome Extension:
Facebook Pixel helper

Hvis du har opsat tingene korrekt, burde det se således ud:

Opsætning af sporing på Opkald
I Facebook Business Manager har du mulighed for at opsætte “Custom Conversions”.
Custom Conversions gør det muligt at spore på alle de parametre, du ønsker, via
Google Tag Manager.
Custom Conversions oprettes bl.a. til henvendelser gennem Email og Opkald.
Nedenfor ses scriptet, du skal bruge til at opsætte sporingen via Google Tag
Manager.

<script>
fbq('track', 'Konvertering');
</script>

1. Opret Tag og Trigger for opkald
1.
2.
3.
4.

Opret et nyt Tag og vælg igen “Tilpasset HTML”
Indsæt dit brugerdefinerede konverterings script
Skriv “Opkald” i konverterings navnet som nedenfor:
Vælg Triggeren “Opkald”

<script>
fbq('track', 'Opkald');
</script>

Tag- og Triggeropsætning for sporing af opkald i Facebook

OBS: Igen er det vigtigt, at du tester, om det virker. Klik på Forhåndsvis og reload din
hjemmeside. Klik herefter på dit telefonnummer, og tjek om du får en konvertering i
Facebook Pixel Helper:

Hvis du har opsat tingene korrekt, burde det se således ud:

Nu har du været igennem grundprincipperne for sporingsopsætninger til Facebook
og Google Analytics.
Herfra bliver det mere og mere avanceret, så jeg anbefaler, at du får helt styr på
første del, inden du kaster dig ud i anden del.

Kap. 5 Sporing på henvendelser Via
formularer (SIMPEL/AVANCERET)
Du har mange muligheder for at opsætte sporing på kontaktformularer. Det afhænger
af, hvad der sker efter en succesfuld henvendelse, og her kan være flere scenarier:
1. Redirect til unik landingsside. Eksempelvis /tak-for-din-henvendelse/
2. Der popper en besked op på siden. Eksempelvis “Tak for din besked! Vi vender
tilbage hurtigst muligt”
Essensen er at vi først skal finde frem til, hvad der sker efter dine besøgende har
henvendt sig. Jeg opstiller de 2 scenarier herunder, og viser hvordan du kan opsætte
sporing.
OBS: I nogle tilfælde er det ikke muligt at opsætte sporing på kontaktformularen, og
en ændring i succeskriteriet vil derfor være nødvendig for at kunne spore.

Opsætning af sporing ved et Redirect (SIMPEL)
Selve Tag konfigurationen springer vi over, da vi tidligere har gennemgået
konfigurationen for både Google Analytics og Facebook ift. hændelser, og det vil
derfor være på samme måde her.
1. Opret og konfigurer et nyt Tag for en hændelse/event til Facebook Ads eller
Google Analytics
2. Opret en ny Trigger, vælg “Sidevisning” og herefter “Nogle sidevisninger”
3. Sæt kriteriet “Page path” “er lig med” “/tak-for-din-besked/” (eksempel)
4. Navngiv Triggeren “Kontaktformular” og klik gem
5. Navngiv Tagget og klik Gem.
Test opsætningen via forhåndsvisning, og gå til landingssiden for at se, om Tagget
bliver affyret.

Trigger Konfiguration

OBS: Page path for din landingsside kan muligvis hedde noget andet end /tak-fordin-besked/, så sørg for at indsætte den korrekte page path.

Tag opsætning for Google Analytics:

Tag opsætning for Facebook:

OBS: Husk at sæt målet op for hændelsen i Google Analytics og bekræfte målet i din
Facebook Business Manager

Opsætning af sporing ved et synligt
element (AVANCERET)
Når vi skal måle på et element, der popper op med en tekst efter en succesfuld
henvendelse, så bliver tingene en smule mere avancerede. Jeg gennemgår alle steps
herunder, men det kan i nogle tilfælde være en god ide at teste tingene af med flere
forskellige elementer, både for at sikre, at opsætningen virker, men også for at sikre,
at Tagget IKKE affyrer før en succesfuld henvendelse.
OBS: I nogle tilfælde vil det ikke være muligt at måle på elementet. Hvis dette er
tilfældet, så vil jeg anbefale, at du ændrer i din opsætning, så succeskriteriet er et
Redirect, og så bruger metoden ovenfor.

1. Inspicer og identificer succes-elementet
1. Gennemfør en henvendelse via din kontaktformular
2. Inspicer elementet der dukker op, som eksemplet nedenfor:
3. Find den class(vores eks: wpcf7-mail-sent-ok), som indikerer, at der er sket en
succesfuld henvendelse, og kopier denne class
4. Åben din kontaktside i en ny fane og inspicer denne side
5. Søg efter den class, som du kopierede for at sikre, at den ikke eksisterer inden en
henvendelse. Dette er for at sikre, at elementet kun er synligt ved en succesfuld
henvendelse
a. Er den ikke at finde, så er det et godt tegn, og vi kan gå videre
b. Er den at finde, så er denne metode ikke mulig, og du bør ændre
opsætningen i din kontaktformular

I vores eksempel er classen “wpcf7-mail-sent-ok”, og den er kun synlig, når en
henvendelse er gennemført. Vi kan derfor gå videre til næste step, hvor vi skal
opsætte Triggeren for hændelsen.

2. Opret Trigger
1. Under Trigger Konfigurationen skal du nu vælge Triggertypen
“Elementsynlighed”
2. Vælg “CCS-vælger” som udvælgelsesmetode
3. Indsæt elementets class. I vores eksempel er det følgende: .wpcf7-mail-sent-ok
a. Husk at sætte et punktum foran classen! Dette indikerer, at vi har at gøre med
en class.
4. Vælg at Triggeren skal aktiveres “Én gang pr. side”
5. Sæt synlighedsprocent på 5 eller derunder.
6. Aktivér DOM-ændringer
a. Navngiv Triggeren og klik Gem
Din Trigger er nu opsat, og du kan tilkoble den til de Tags, du ønsker.
Trigger Konfiguration

Tag opsætning for Google Analytics

Tag opsætning for Facebook Ads

OBS: Husk at teste om det virker, og offentliggør ændringerne herefter, samt opret
målet i Google Analytics og bekræfte målet i din Facebook Business Manager

Opsætning af sporing med
dataLayer.push (AVANCERET)
Denne metode gør, at du har mere kontrol over en handling på siden, og den er
uafhængig af, om dit Kontaktformularplugin eller -modul opdateres, og succes
classen pludselig er ændret. Her styrer du selv, hvad eventet skal hedde, og det
ændrer sig ikke, medmindre du selv går ind manuelt og gør det.
Denne metode kræver, at du har erfaring med kode, og er godt inde i, hvad der kan
lade sig gøre i dit CMS.
Guiden nedenfor tager udgangspunkt i Contact Form 7. Bruger du ikke CF7, så vil du
her stadig få en forståelse for, hvordan du skal gøre ift. dit plugin. CF7 sender
automatisk et Event ud, hver gang der kommer en henvendelse. Dette Event kan vi
hente ind og bruge i GTM.
Scriptet du skal bruge til opsætningen:

<script>
document.addEventListener("indsæt-eventnavn-er", function (event) {
window.dataLayer.push({
event: "indtast-valgfri-eventnavn-her",
});
});
</script>

I nogle tilfælde kan det lade sig gøre at integrere ovenstående kode direkte i dit cms,
men det kræver en erfaren udvikler.

Vores script kommer til at se således ud:

<script>
document.addEventListener("indsæt-eventnavn-er", function (event) {
window.dataLayer.push({
event: "indtast-valgfri-eventnavn-her",
});
});
</script>

Nedenfor ses, hvordan du kan bruge GTM til implementeringen.

1. Opsæt dataLayer.push med GTM
1. Opret et nyt Tag og vælg “Custom HTML”
2. Indsæt scriptet med dine egne oplysninger
3. Vælg “All Pages som” Trigger
4. Gem Tag og sæt GTM i forhåndsvisning
5. Gennemfør en test henvendelse, og tjek om dit event kommer i fem i en
forhåndsvisning
Færdige opsætning ser således ud:

Vores script kommer til at se således ud:

<script>
document.addEventListener("indsæt-eventnavn-er", function (event) {
window.dataLayer.push({
event: "indtast-valgfri-eventnavn-her",
});
});
</script>

Nedenfor ses, hvordan du kan bruge GTM til implementeringen.

1. Opsæt dataLayer.push med GTM
1. Opret et nyt Tag og vælg “Custom HTML”
2. Indsæt scriptet med dine egne oplysninger
3. Vælg “All Pages som” Trigger
Færdige opsætning ser således ud:

Når du får ovenstående frem, så kan vi fortsætte med opsætning af Tag og Trigger
for henvendelser gennem kontaktformularen.

2. Opsæt Tag og Trigger for Kontaktformular
1. Opret en ny Trigger og vælg “Tilpasset hændelse”
2. Indsæt dit hændelsesnavn. I vores eksempel er det: kontaktformular-succes
3. Navngiv og klik Gem
4. Opsæt Tagget for en hændelse, navngiv Tagget og klik Gem
Færdige opsætning ser således ud:

Nu er sporing på henvendelser gennem kontaktformular opsat, og vi måler
udelukkende på succesfulde hændelser via dataLayer.push.
OBS: Husk at teste tingene i forhåndsvisning, før du indsender og offentliggører din
opsætning.

Endelige opsætning for Google Analytics

Endelige opsætning af Facebook Ads

OBS: Husk at sætte målet op for hændelsen i Google Analytics og bekræfte målet i
din Facebook Business Manager

Kap. 6 Ecommerce tracking med
GTM (AVANCERET)
Ecommerce Tracking er ofte en sværere disciplin, da det er nødvendigt at trække
data fra hjemmesiden og ind i Google Tag Manager. Men når først opsætningen er
der, så er det forholdsvist simpelt at trække omsætningstallene ind i de forskellige
tredjeparts værktøjer.
Vi kommer i første omgang til at opsætte Ecommerce tracking med GTM for Google
Analytics. Vi tager udgangspunkt i en webshop der er bygget op i WordPress. Inden
da skal vi gøre vores forarbejde.

Opsætning af dataLayer.push script (AVANCERET)
Ecommerce Tracking med GTM er kun muligt, hvis du sender dine nøgletal fra dine
ordre ind i GTM via et dataLayer.push script.
Nedenstående er et eksempel på det script, som du eller din udvikler skal bruge:
https://developers.google.com/tag-manager/enhanced-ecommerce#purchases

<script>
dataLayer.push({
'event': 'transaktion'
'ecommerce': {
'currencyCode': 'DKK'
'purchase': {
'actionField': {
'id': 'T12345', // Transaction ID. Required for purchases and refunds
'affiliation': 'Online Store',
'revenue': '35.43', // Total transaction value incl. tax and shipping
'tax': '4.90',
'shipping': '5.99',
}
}
}
});
</script>

OBS: Det er vigtigt at ‘event’ er unik. Dette skal du bruge senere, når vi opsætter
Triggeren.
Dette script skal indsættes på siden efter en ordre er gennemført. Den side kunne
eksempelvis hedde /tak-for-din-ordre/. Scriptet skal ligge i head tagget, og alle
dynamiske felter skal kodes således, at de tilpasser sig hver enkelte ordres nøgletal.
Nedenstående eksempel er, hvordan scriptet ville se ud, hvis det skulle
implementeres i WordPress:

<script>
dataLayer.push({
'event': 'transaktion'
'ecommerce': {
'currencyCode': 'DKK'
'purchase': {
'actionField': {
'id': '<?php echo $order->get_order_number(); ?>’',
'affiliation': 'WooCommerce',
'revenue': '<?php echo number_format($order->get_subtotal(), 2,
“.”, “”); ?>',
'tax': '<?php echo number_format($order->get_total_tax(), 2, “.”, “”);
?>',
'shipping': '<?php echo number_format($order>calculate_shipping(), 2, “.”, “”); ?>',
<?php endif; ?>
}
}
}
});
</script>

Bruger du WordPress? Så er du i dette tilfælde heldig! - Installer dette plugin og
følg guiden:
1. Indsæt dit GTM-ID (GTM-XXXXXXX)
2. Vælge “Off (only add data layer to the page source)”,
3. Sæt flueben ved følgende to under “integration”, og fjern flueben ved alt andet:
a. “Track enhanced e-commerce”
b. “Order data in data layer”
4. Fjern flueben ved alt andet
Derudover skal du sikre, at “Container code placement” står til “Off(only add data
layer to the page source)” Så klarer plugin’et jobbet for dig ift. dataLayer.push.
Til dig som ikke bruger Wordpress, så kan du evt. undersøge, hvilke mulige plugins
der findes til dit cms. Her er nogle eksempler på nogle, som kunne klare opgaven:
Shopify: https://apps.shopify.com/gtm-datalayer-by-elevar
Magento: https://www.magepal.com/datalayer-for-google-tag-manager.html
Nopcommerce: https://www.nopcommerce.com/en/enhanced-ecommerce-uafoxnetsoftcom
Hvis ikke der findes et plugin eller et modul, men du meget gerne vil have opsat
ecommerce tracking, så findes der andre metoder, som muligvis er lettere i dit
tilfælde. Jeg vil anbefale, at du undersøger, hvilke muligheder du har og evt. spørger
dem, som er ekspert i dit CMS system.

Opsætning af dataLayer.push script
OBS: Som nævnt tidligere, så arbejder vi i dette eksempel med en WordPress
Webshop.
Efter vi har opsat vores dataLayer.push med plugin’et, så vil vi via en forhåndsvisning i
GTM - efter en gennemført ordre - kunne se dine events i venstre side. I dette tilfælde
hedder eventet “gtm4wp.orderCompleteEEC”.
Klikker vi på eventet, og vælger “Data Layer”, vil vi kunne se, hvilke data vi kan bruge
til at tracke Ecommerce (Se eksempel nedenfor).

Nu til opsætningen af sporing af Ecommerce for dine tracking tools!

Opsætning af Ecommerce Tracking Google Analytics
1. Opret Google Analytics tag for Ecommerce
1.
2.
3.
4.

Opret et nyt Tag for Google Analytics: Universal Analytics
Vælg “Hændelse” som Sporingstype
Skriv “Transaktion” eller ”Ecommerce” i Kategori
Handling skal indsættes som en variabel, så her klikker vi på bygklodsen med
plusset og vælger den indbyggede variabel “Event”.
5. Etiket skal også indstilles som en variabel. Her vælger vi den indbyggede variabel
“Page path”
6. Vælg “Sand” ved ikke-interaktionshit.
7. Vælg UA-koden
8. Klik “Aktivér tilsidesættelse af indstillinger i dette Tag”
9. Under flere indstillinger, finder vi “E-handel”. Her skal du aktivere udvidede ehandelsfunktioner
10. Sæt flueben i “Brug datalag”
Nu er hele Tagget opsat, så vi kan tracke E-commerce i Google Analytics.

Færdige Tag opsætning for sporing af E-commerce i Google Analytics

2. Opret Trigger for Ecommerce
1. Opret en ny Trigger og vælg “Tilpasset hændelse” som Triggertype
2. Indtast det hændelsesnavn, som du kan se i forhåndsvisningen ved en
gennemført ordre. I vores tilfælde er det “gtm4wp.orderCompleteEEC”

Endelige opsætning af Ecommerce for Google Analytics i GTM

OBS: Husk at teste om din opsætning virker efter hensigten ved at bruge funktionen
forhåndsvisning og derefter gennemføre en ordre på din side. Virker det, skal du blot
indsende og offentliggøre dine ændringer.

3. Aktivér E-handelssporing i Google Analytics
1.
2.
3.
4.

Klik på tandhjulet (Administrator) nederst i venstre hjørne
Vælg “E-handelsindstillinger” under tredje kolonne (Visning)¨
Aktiver både E-handel og Uvidet E-handelsrapporttering
Klik Gem.

Nu er Ecommerce Tracking opsat i Google Analytics, og sidste step er at teste, om
det virker.

4. Fuld test af opsætningen for Ecommerce Tracking i Google
Analytics
For at sikre at trackingen går igennem, skal vi teste det hele én gang til
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sikre at dine ændringer i GTM er offentliggjort
Sæt GTM i forhåndsvisning igen for at dobbelttjekke Tagget
Gennemfør en ny ordre
Bekræft herefter at Tagget bliver affyret
Gå til din Google Analytics konto
Vælg Realtid i venstre menu og vælg herefter Hændelser
klik på “Hændelser (seneste 30 min.)”
Hvis din opsætning er korrekt, så vil du kunne se din ordre hændelse her.

Hvis du kan bekræfte at din ordre er gået igennem, så bør opsætningen virke, som
den skal.

OBS: Jeg anbefaler, at du tjekker dine tal i Google Analytics igennem igen efter et par
dage, for endnu en gang at sikre at tingene kører, som de skal.
1. Gå ind under “Anskaffelse” i venstre menu og “vælg al trafik”

→ “Kanaler”

Herunder vil du kunne se, om dine ordrer og omsætningstal bliver sporet. Se
nedenfor:

Hvis du kan se dine ordrer her, så er du sikker på, at din opsætning kører, som den
skal.

Opsætning Ecommerce Tracking Facebook Analytics
Opsætning af Ecommerce tracking for Facebook Analytics gør det muligt for dig, som
Facebook Annoncør, at optimere dine annonce setup ud fra dine omsætningstal. Det
gør det muligt for dig at se, hvilke annoncer der performer bedst ift. transaktioner og
omsætning.
I dette tilfælde bruger vi Simo Ahavas selvudviklede Tag for Facebook. Simo Ahava er
repræsenteret flere gange i Google regi, og han udvikler sine egne Tags for at gøre
det nemt at bruge Google Tag Manager uden for meget kodning. Læs mere om disse
selvudviklede Tags, også kaldet Tag Skabeloner, i kap. 8.

For at finde og gøre brug af Simo Ahavas Facebook Tag, skal du gøre følgende:
1.
2.
3.
4.

Klik på Skabeloner i menuen til venstre i GTM
Klik “søg i galleriet” ved Tag Skabeloner
Søg “Facebook Pixel” og vælg Tag Skabelonen af gtm-templates-simo-ahava
Føj herefter til arbejdsområdet og klik “Tilføj”

OBS: Den røde trekant med udråbstegnet er en advarsel, GTM altid melder, når der
indføres scripts fra tredjeparts programmer, da risikoen for at et selvudviklet Tag kan
indføre uhensigtsmæssige scripts er til stede.
I dette tilfælde er der ingen grund til kontaktformular opsat bekymring. Scriptet, der
indføres i dette tilfælde, er udviklet af Facebook selv, og er nødvendig for at kunne
trække data via Facebooks API og sende det ind i din Business Manager. Er du i tvivl,
så klik på Scripts for at se, hvilke der indføres i din GTM konto. Læs mere her.
Nu er tagget klar til brug

1. Opret Facebook Tag og Trigger for Ecommerce
1. Opret et nyt Tag
a. Tagget du lige har tilføjet ligger under “Tilpassede”
2. Vælg Facebook Pixel Tagget
3. Indsæt dit Pixel ID (Lav det som en variabel, hvis du ønsker det.)
a. Klik på klodsen
b. Konfigurer en ny variabel
c. Vælg “Konstant” som variablen til Pixel ID’et
4. Sæt flueben i “Enhanced Ecommerce dataLayer Integration”
5. Vælg samme Trigger som ved Google Analytics Tagget.

Tagget er nu opsat, og du kan efter et par dage se dine transaktioner i Facebook
Business Manager.
OBS: Det er også nødvendigt at opsætte noget i Facebook Business Manager. Følg
Facebooks guides for at få informationerne over i din Facebook Business Manager.
Endelige Ecommerce Tracking opsætning for Facebook

Opsætning Ecommerce Tracking Pinterest
I GTM findes der allerede et Tag til Pinterest, så vi skal ikke til at tilføje en Tag
Skabelon. Tagget gør det dog ikke muligt at indhente transaktionsoplysninger
automatisk via dataLayer, så vi skal oprette variabler for disse oplysninger manuelt.

1. Opret variabler for Ecommerce tracking
1. Klik på “Variabler” og klik herefter på “Ny”
2. Vælg “Datalagsvariabel” som Variabeltype
3. Opsæt følgende variabler ud fra dit dataLayer
a. Order Value
b. Order Quantity
c. Order ID
Nedenfor kan du se hvordan du finder stierne til opsætning af variabler
For at sikre, at dine variabler kan hente oplysningerne fra dataLayer, skal du gøre
følgende:
1. Tjek stien hen til de værdier du skal opsamle
Hvis vi ser på eksemplet nedenfor, hvor vi har et dataLayer, så kan vi følge stierne ind
til de oplysninger vi skal bruge.

event: ‘gtm4wp.orderCompleteEEC’
ecommerce: {
currencyCode: ‘DKK’,
purchase: {
actionField: {id: ‘4345’, affiliation: ‘’, revenue: 100, tax: 20, shipping: 0, coupon: ‘’},
products: [
{
id: 4143,
name: ‘Gavekort til en unik oplevelse’,
sku: 4143,
category: ‘Vodka’,
price: 100,
stocklevel: null,
variant: ‘Rundvisning uden vodka smagning’,
Quantity: 1
}
]
}
},

OBS: Der kan være en del data i dataLayer, men du skal se på oplysninger under,
hvor dit event står, i vores eksempel er det “gtm4wp.orderCompleteEEC”
Det kan i nogle tilfælde være svært at finde frem til den rigtige sti, derfor kan det
være en god idé at forsøge på flere måder, hvis ikke den er der første gang.
Herunder får du stierne for vores datalagsvariabler, og som oftest virker disse for alle
Wordpress brugere:
Currency: ecommerce.currencyCode
Order ID: ecommerce.purchase.actionField.id
Order value: ecommerce.purchase.actionField.revenue
Order quantity: ecommerce.purchase.products.quantity
Vi går videre med selve opsætningen nedenfor:
4. Indsæt stierne i hver deres datalagsvariabel som eksemplet nedenfor:

2. Opret Pinterest Tag og Trigger for Ecommerce
1.
2.
3.
4.
5.

Vælg Pinterest Tagget
Indsæt Pinterest Pixel ID eller opret som en variabel(Variabeltype: Konstant)
Vælg “Checkout” som event to fire
Indsæt de variabler, du lige har opsat
Vælg samme Trigger, som vi også brugte til Ecommerce Tracking for Facebook
og Google Analytics.
6. Gem Tagget og test via forhåndsvisning
7. Klik indsend og offentliggør, når alt kører, som det skal
Tagget er nu opsat, og du kan efter et par dage se dine transaktioner i din
Pinterest konto.

Færdige Ecommerce Tracking opsætning for Pinterest

Kap. 7 Andre Tracking
opsætninger (AVANCERET)
Som du sikkert er blevet klar over, så er mulighederne i GTM mange, når det gælder
opsætning af Tracking. Jeg har forsøgt at dække de mest almindelige i de tidligere
kapitler.
I dette kapitel får du en gennemgang/guide til andre opsætninger, som kunne være
interessante at opsætte, både ift. statistik, men især også ift. målgrupper i dine
kampagner på Facebook, Google Ads etc. Vi ser kun på Triggers, da Tag opsætning
teoretisk set er ens for alle hændelser.
Sporing på knapper
Sporing på Rulledybde
Sporing på sessionsvarighed

Opsætning af sporing på knapper
1. Opret ny Trigger og vælg “Klik - Alle elementer”
2. Vælg “Nogle klik”
3. Nu får du mulighed for at aktiverer Triggeren efter nogle bestemte betingelser.
Det kunne være Click text, Click Class etc. Det er op til dig, hvad der skal være
den aktiverende betingelse. Vores knap under kontaktformularen har en unik
class: wpcf7-submit. Vi bruger derfor denne.
4. “Click Classes”
“er lig med”
“.wpcf7-submit”
5. Navngiv Triggeren og klik Gem.

→

→

Trigger Konfiguration for Klik på knap

Opsætning af sporing på Rulledybde
1.
2.
3.
4.

Opret ny Trigger og vælg “Rulledybde”
Vælg mellem “Procentdele” og “Pixels”
Indtast hvor dybt besøgende skal rulle ned på din side
Navngiv og klik Gem

Trigger Konfiguration for Rulledybde

Opsætning af sporing på
sessionsvarighed
1.
2.
3.
4.

Opret ny Trigger og vælg “Timer”
Vælg antal millisekunder for sessions varigheden
Sæt “Grænse” til 1
Sæt betingelsen for at Triggeren skal aktiveres
a. “Page URL”
“indeholder”
“ditdomæne.dk”
5. Navngiv og klik Gem

→

Trigger konfiguration for Timer

→

Kap. 8 Styring af Cookies med Tag
Manager (AVANCERET)
Følger du lovgivningen ift. sporing af besøgende? Hvis ikke, så anbefaler jeg, at du
læser med her.
D. 25. maj 2018 trådte en ny GDPR lov i kraft i alle EU-lande. GDPR omhandler alle
spørgsmål vedrørende behandling af Personoplysninger. De fleste Cookies behandler
som standard personoplysninger, og de vil dermed være underlagt kravene om
databehandling og samtykke i GDPR. Dette betyder bl.a. også, at du IKKE må tracke
besøgende og deres adfærd på din hjemmeside, hvis ikke brugerne selv har givet
samtykke til det.
Formålet med dette kapitel er ikke at dække de juridiske aspekter. Der skal du have
fat i en specialist på området. Men jeg viser, hvordan du kan styre dine Cookies med
GTM og dække flere af de krav, som loven påtaler. Du kan læse mere om reglerne
inden for GDPR her: https://cookieinformation.com/da/videnscenter/blog/epdgdpr-epr-3-eu-cookie-forordninger-du-bor-kende
Hvorfor er det en god ide at styre Cookies med GTM?
Godt Spørgsmål!
Jeg ser flere, som ikke bruger GTM til at styre Cookies på deres website, og det
fungerer også rigtig fint. Det betyder dog bare, at GTM kun er aktiv, hvis brugerne
accepterer Cookies på dit Website. Og Google Tag Manager kan meget mere end
bare at indsætte Cookies, som sporer trafik og konverteringer. Værktøjet kan bl.a.
indsætte Strukturerede Data scripts i form af Anmeldelser eller FAQ sektioner på din
hjemmeside, som er med til at gøre dine chancer for mere trafik fra Googles
organiske søgeresultat større.
Det er derfor rigtig ærgerligt, hvis ikke man udnytter muligheden for at holde GTM
udenfor sin Cookie pop-up, for så at kunne bruge værktøjets andre funktioner også.
Læs om Struktureret Data med Google Tag Manager i kap. 9

Forberedelse
Disse 4 elementer er vigtige at komme omkring, når vi taler om at opsætte Cookie
styring på siden.
OBS: De første 3 steps skal du igennem, uanset om du bruger GTM til at styre Cookies
eller ej.
1.
2.
3.
4.

Få klargjort, hvilke cookies du bruger
Udfyld informationer omkring dine cookies og funktionerne bag
Samtykke – den verdensberømte cookie-popup
Styring af cookies via GTM

Vi løber alle 4 elementer igennem, og essensen med dette afsnit er at klæde dig på til
at udføre det fjerde og sidste step.

Få klargjort, hvilke cookies du bruger
Gå igennem alle tools du bruger, og hvilke der potentielt henter informationer fra din
side.
Her er nogle af de mest almindelige:
Google Analytics
Facebook Ads
Google Ads
LinkedIn Ads
Mailchimp
Active Champaign
Snapchat Ads
Pinterest Ads

Udfyld informationer omkring dine
Cookies og funktionerne bag
Det er vigtigt, at du beskriver dine cookies, både hvad de tracker, og hvad disse data
bliver brugt til.

Eksempler på dette:
Google Analytics:
Vi bruger Google Analytics til at tracke trafik og hændelser på vores hjemmeside. Ved
at aktivere denne funktion accepterer du, at din data bliver benyttet til Google
Analytics.
LinkedIn:
Vi bruger LinkedIn cookies til at give os mulighed for at overvåge effektiviteten af
annoncer og konverteringer.
Facebook Pixels:
Vi bruger Facebook Pixels til at spore og måle på vores annoncer igennem Facebook.
Ved at aktivere denne funktion accepterer du, at din data bliver benyttet i Facebook
Pixels.

Samtykke – den verdensberømte cookiepop-up
Cookie-pop-up’en er rigtig vigtig at få helt styr på. Rigtig mange har en pop-up, men
tit virker den ikke efter hensigten, eller også er det gjort umuligt for brugeren at
fravælge cookies, hvilket er strid mod loven.
Der findes flere plugins til denne del, og mange giver de rigtige muligheder for at
kunne styre cookies via GTM.
Vi bruger den købte version af dette Cookie Plugin til WordPress.
Det væsentligste er, at du kan tilføje koder til <head> tag, og at brugerne kan
fravælge at blive sporet.

Opsætning af dataLayer.push script for
Cookie styring
Vi skal igen bruge et dataLayer.push script for at kunne sende events til GTM. I dette
tilfælde bruger vi nedenstående script.

<script>
window.dataLayer.push({
event: 'indtast-valgfri-eventnavn-her',
});
</script>

Scriptet for analyse cookies som Google Analytics.

<script>
window.dataLayer.push({
event: 'analyse-cookies',
});
</script>

Scriptet for markedsførings cookies som Facebook, LinkedIn, mailchimp ect.

<script>
window.dataLayer.push({
event: 'markedsfoerings-cookies',
});
</script>

Herunder kan du se opsætningen i det cookie plugin, vi benytter i eksemplet.

Analyse-cookies:

Markedsførings-cookies:

Hvis opsætningen er korrekt, så vil du kunne se nedenstående events, når Cookies er
accepteret.

OBS: Sørg for at sikre, at hvis du IKKE accepterer cookies, at disse to events ikke er
synlige i venstre side. Hvis de er det, så virker dit Cookie plugin/modul ikke korrekt,
og dine cookies vil spore dine besøgende, uanset om de har fravalgt det.

Opsætning af cookie styring for Google
Analytics Sidevisninger
Første opsætning er med Analyse-cookies, hvor det som oftest er Google Analytics,
som hører under her.
1. Opret eller brug eksisterende Google Analytics Tag som tracker sidevisninger
(Kap. 3)
2. Opret en ny Trigger og vælg “Tilpasset hændelse”
3. Indtast hændelsesnavn/event navn: analyse-cookie
4. Navngiv Triggeren og klik Gem
5. Navngiv Tagget og klik Gem
Opsætning af cookie styring for Google Analytics

Opsætning af cookie styring for
facebook sidevisninger
1. Opret eller brug eksisterende Facebook tag for sidevisninger (Kap. 3)
2. Opret en ny Trigger for markedsførings-cookies (Tilpasset hændelse)
3. Navngiv Trigger og Tag og klik Gem
Opsætning cookie styring for Facebook

For at sikre at din opsætning virker, så vil jeg anbefale, at du gør følgende:
1. Vælger cookies til for at sikre, at dine cookies er aktive ved samtykke
2. Naviger rundt på dine undersider med aktive cookies for at sikre, at din
opsætning fortsat er aktiveret
a. Tjek Tags, der bør være affyret
b. Tjek om de to opsatte events er synlige i venstre side
c. Brug Google Tag Assistant og Facebook Pixel Helper til at bekræfte at
sidevisninger registreres.
3. Kør processen igennem igen, hvor du har fravalgt cookies for at sikre, at de ikke
er inaktive, og du ikke bliver sporet.
Når du kan bekræfte disse 3 steps, så kan vi gå videre til opsætning af konverteringer.

Opsætning af konverteringer baseret på
brugernes samtykke
Jeg vil herunder kun vise, hvordan du opretter dine Triggers, således at de kun kan
affyrer, når cookies er accepteret. Selve Tag opsætningen har vi gennemgået
tidligere, så er du i tvivl om denne del, så hop tilbage til kap. 3 og 4.
Metoden er meget simpel, så du skal blot kende til funktionen og så er du good to go.
Vi tager opkald som eksempel.
Jeg antager, at du allerede har opsat Triggeren for opkald på traditionelt vis
“Click URL” “indeholder” “tel:”

→

→

Vi har også oprettet cookie-analyse og markedsførings-analyse Triggerne. Opgaven
er så at oprette en Trigger gruppe, hvor begge kriterier skal være opfyldt, før opkald
spores.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klik på “Triggers” venstre menu
Klik “Ny” og vælg Udløsertypen “Trigger-gruppe”
Klik herefter på “Choose a trigger” og vælg Triggeren “Opkald”
Klik herefter på “+” og tilføj Triggeren “analyse-cookies”
Navngiv Triggeren og klik Gem
Gå tilbage til dine Tags og skift den Traditionelle Trigger ud med den nye Trigger
gruppe
7. Klik gem

Opsætning af cookiestyret konvertering for Google Analytics

Opsætning af cookie styret konvertering for Facebook

Som du kan se ovenfor, så er alle Tags uændret/identisk med de tidligere
opsætninger. Vi ændre kun Triggeren, så den også styrer efter om brugerne har valgt
eller fravalgt analyse- og markedsføringscookies.

Kap. 9 Struktureret data med Google
tag manager (AVANCERET)
Nu når GTM styrer vores Cookies, har vi mulighed for at bruge Google Tag Manager til
andre funktioner.
INFO: Hvis ikke du har opsat en Cookie pop-up på din hjemmeside og Google Tag
Manager er implementeret på din hjemmeside på den traditionelle måde, så er
nedenstående funktioner stadig mulige.
Er du helt ny på dette område, så vil jeg anbefale, at du læser om Struktureret data
inden du går videre: https://asento.dk/struktureret-data/
De scripts, du ser nedenfor, vil ikke være synlige på siden, men de ligger bagved
siden.

Opsætning af Struktureret data for dine
anmeldelser
Nedenfor ses det script, som du skal bruge til at generere anmeldelser i Googles
Organiske søgeresultater. De felter, markeret med blå, er de variabler som vi kan
indtaste manuelt eller trække automatisk. Jeg gennemgår både den manuele og
automatiske metode.

<script>
(function(){
var data = {
"@context": "http://schema.org/",
"@type": "Product",
"name": "indtast navn",
"description": "indtast beskrivelse",
"brand": "indtast brand",
"aggregateRating": {
"@type": "AggregateRating",
"ratingValue": "indtast bedømmelse",
"ratingCount": "indtast antal anmeldelser",
}
};
var script = document.createElement('script');
script.type = 'application/ld+json';
script.innerHTML = JSON.stringify( data );
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
})(document);
</script>

Manuel opsætning af Struktureret Data
Indsæt dine informationer samt anmeldelser som nedenfor.

<script>
(function(){
var data = {
"@context": "http://schema.org/",
"@type": "Product",
"name": "SEO Kolding",
"description": "Søgemaskineoptimering i topform",
"brand": "ASENTO Digital",
"aggregateRating": {
"@type": "AggregateRating",
"ratingValue": "5",
"ratingCount": "11",
}
};
var script = document.createElement('script');
script.type = 'application/ld+json';
script.innerHTML = JSON.stringify( data );
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
})(document);
</script>

Du kan kopiere scriptet på forrige side og indsætte direkte i GTM på følgende måde:
1.
2.
3.
4.
5.

Opret et nyt Tag og vælg “Tilpasset HTML”
Indsæt scriptet og sæt flueben i “Support document.write”
Opret en Trigger og vælg “Sidevisninger”
Vælg “Nogle Sidevisninger”
Vælg hvilken landingsside du ønsker dette scriptet skal generere stjerner på som
nedenfor
6. Navngiv Trigger og Tag og klik Gem

Navngiv Trigger og Tag og klik Gem https://asento.dk/seo-kolding/

Anmeldelserne i Googles Søgeresultat

OBS: Der kan gå op til 14 dage, før dit script bliver læst og indekseret af Google, så
vær tålmodig. Indtil da, så kan du teste, om det virker, efter du har Indsendt og
Offentliggjort din opsætning her:
https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=da. Der vil stå nogle
advarsler som du blot skal se bort fra. Scriptet vil fungere.
Du skal dog reagere, hvis der er en eller flere fejl med Scriptet eller hvis ikke du kan
se scriptet
Test hvor scriptet virker efter hensigten

Opsætning af automatisk udtræk af
informationer for Anmeldelser
Da det ofte er aktuelt at opsætte Anmeldelser på flere af dine sider, så vil jeg
anbefale, at du opretter variabler for “name” og “description”.
Ved at oprette variabler, som trækker informationer fra din hjemmeside, vil scriptet
ændre sig, alt efter hvilken landingsside scriptet ligger på. På den måde slipper du for
at oprette ét script til hver side.
Det er muligt at hente informationer fra din hjemmeside og ind i GTM. I dette
eksempel henter vi H1 titlen og Meta beskrivelsen fra hjemmesiden, da disse to
variabler som oftest er at finde på alle hjemmesider.

1. Opret variabel for h1
1.
2.
3.
4.

Klik på variabler og tilføj en ny Brugerdefineret Variabel
Vælg “DOM-element” som Variabeltype
Vælg CSS-vælger som Valgmetode og skriv “h1” under elementvælger
Navngiv variablen “h1” og klik Gem

Opsætning af Variabel for h1

Opsætning af automatisk udtræk af
informationer for Anmeldelser
2. Opret variabel for Meta beskrivelse
1. Tilføj endnu en ny Brugerdefineret Variabel
2. Vælg “DOM-element” som Variabeltype
3. Vælg CSS-vælger som Valgmetode, og i elementvælger skriver du classen for
Meta beskrivelsen. I dette eksempel er det meta[name=”description”]
4. Indtast Content i Attributnavn
5. Navngiv variablen “metadescription” og klik Gem
Opsætning af Variabel for metadescription

Nu er dine variabler opsat, og vi kan bruge disse frem for de manuelle indtastede
oplysninger.

3. Indsæt variabler i scriptet
1. I Tagget med Custom HTML scriptet indsætter du dine variabler i stedet for de
manuelle tekster
2. Klik herefter Gem
Færdige opsætning af Anmeldelses script med automatisk udtræk af
informationer

OBS: Vi har tilføjet en ekstra landingsside, hvor scriptet også skal indsættes. Det kan
du gøre på følgende måde:
1.
2.
3.
4.

Klik på Triggers
Klik på “+” og opret herefter din nye Trigger.
Gem din opsætning
Indsend og offentliggør

Nu kan vi teste begge landingssider med Googles testværktøj for at se, om vi trækker
de rigtige informationer.

3. Indsæt variabler i scriptet
1. I Tagget med Custom HTML scriptet indsætter du dine variabler i stedet for de
manuelle tekster
2. Klik herefter Gem
Færdige opsætning af Anmeldelses script med automatisk udtræk af
informationer

OBS: Vi har tilføjet en ekstra landingsside, hvor scriptet også skal indsættes. Det kan
du gøre på følgende måde:
1.
2.
3.
4.

Klik på Triggers
Klik på “+” og opret herefter din nye Trigger.
Gem din opsætning
Indsend og offentliggør

Nu kan vi teste begge landingssider med Googles testværktøj for at se, om vi trækker
de rigtige informationer.

Succesfuld test af https://asento.dk/seo-kolding/

Succesfuld test af https://asento.dk/lokal-seo/

OBS: Læg mærke til, at ovenstående tests har forskellige informationer i name og
decription. Dette kommer fra vores nye opsætning med Variabler og betyder, at vores
Variabler virker, som de skal. Du kan derfor fremadrettet blot tilføje nye Triggers til
samme Script frem for at oprettet et nyt script til hver landingsside.

Opsætning af Struktureret data for FAQ
Sektion
Nedenfor ses scriptet, som du skal bruge til at kunne generere en FAQ sektion i
Googles Organiske søgeresultater. Igen, så er der 2 muligheder for opsætningen. Du
kan både opsætte det manuelt og med automatisk udtræk af informationer.
Du kan tilføje eller fjerne én eller flere Question/Answer sektioner, hvis det ønskes.

<script>
(function(){
var data = {
"@context": "https://schema.org",
"@type": "FAQPage",
"mainEntity": [{
"@type": "Question",
"name": "Spørgsmål-1",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "Svar-1"
}
}, {
"@type": "Question",
"name": "Spørgsmål-2",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "Svar-2"
}
}, {
"@type": "Question",
"name": "Spørgsmål-3",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "Svar-3"
}
}]
};
var script = document.createElement('script');
script.type = 'application/ld+json';
script.innerHTML = JSON.stringify( data );
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
})(document);
</script>

Manuel opsætning af FAQ Sektion
Herunder ses hvordan du manuelt indtaster dine spørgsmål og svar, som skal opstå
som Struktureret Data.

<script>
(function(){
var data = {
"@context": "https://schema.org",
"@type": "FAQPage",
"mainEntity": [{
"@type": "Question",
"name": "Hvad er Google Tag Manager?",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "Google Tag Manager (GTM) er et effektivt værktøj der fungerer som et led
imellem dit website/app og tredjeparts tracking værktøjer."
}
}, {
"@type": "Question",
"name": "Hvordan kan du bruge Google Tag Manager?",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "For at få en bedre forståelse for, hvordan din digitale marketing performer,
kan du med fordel anvende Google Tag Manager i samarbejde med Google
Analytics, Facebook Ads, LinkedIn Ads og så videre."
}
}, {
"@type": "Question",
"name": "Hvordan opsættes Google Tag Manager?",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "Gennem 4 steps har du oprettet Google Tag Manager, opsat dine første tag
og triggers samt overført det til mål i Google Analytics."
}
}]
};
var script = document.createElement('script');
script.type = 'application/ld+json';
script.innerHTML = JSON.stringify( data );
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
})(document);
</script>

Du kan kopiere ovenstående script og indsætte dine egne spørgsmål og svar, og
implementere det i et nyt Custom HTML Tag. Herfefter laver du en Trigger
“Sidevisninger”, og vælger den side, som du ønsker scriptet skal aktiveres på.

Opsætning af automatisk udtræk af informationer for FAQ
Sektion
På samme måde som med Anmeldelses scriptet, så skal vi hente informationerne fra
den pågældende landingsside. Forskellen er dog her, at der ikke er en unik Class eller
et ID, som vi kan bruge. Dette skal vi selv oprette bag hjemmesiden.
OBS: Dette kræver, at der i teksten er opsat spørgsmål og svar!
Vi bruger https://asento.dk/google-tag-manager-guide/ som eksempel:
I vores Google Tag Manager guide har vi tre spørgsmål, som vi kan opsætte som
variabler.
Ved at skrive følgende id=”dit-unikke-id” under den enkelte tekst, kan vi indhente
informationerne ud ind i GTM via Variabler.

1. Implemener ID’er under spørgsmål og svar
Vi bruger følgende unikke ID:
FAQ-1: faq-spoergsmaal-1 og faq-svar-1
FAQ-2: faq-spoergsmaal-2 og faq-svar-2
FAQ-3: faq-spoergsmaal-3 og faq-svar-3
Nedenfor kan du se, første ID implementeret under både spørgsmålet og svaret.
Dette skal gøres for alle de spørgsmål og svar, du måtte have på din landingsside.

Når alle ID er implementeret kan du begynde at oprette dine Variabler i Google Tag
Manager.

2. Opret variabler
Vi skal oprette variabler for alle ID, og det foregår på samme måde, som da vi
oprettede variabler for H1 titlen og Metadescription for Anmeldelser. I dette tilfælde
skal vi dog bruge ID som Valgmetode.
1.
2.
3.
4.

Klik på variabler og tilføj en ny Brugerdefineret Variabel
Vælg “DOM-element” som Variabeltype
Vælg “id” som Valgmetode og skriv dit første unikke ID ind under element-id
Navngiv variablen og klik Gem

Færdige opsætning af de første to Variabler for spørgsmål og svar

3. Indsæt Variabler i FAQ Scriptet og opret Triggers
1. I FAQ Scriptet, som du finder længere oppe i kapitlet, skal du erstatte Spørgsmål
og Svar med dine variabler.
2. Alt efter hvor mange spørgsmål og svar du har, så tilføj eller fjern én eller flere
Question/Answer sektioner.
3. Vælg hvilke Landingssider scriptet skal lægge på og opret dem som Triggers
4. Klik Indsend og Offentliggør
Færdige Script opsætning for FAQ med Variabler på https://asento.dk/googletag-manager-guide/

4. Test FAQ Scriptet
Når din opsætning er indsendt, kan du igen teste opsætningen med Googles
testværktøj.
Succesfuld test af FAQ Sektion med Variabler for https://asento.dk/google-tagmanager-guide/

Når du har sikret, at din opsætning virker, kan du på samme måde som med
Anmeldelses scriptet - tilføje flere landingssider til samme script. Du skal dog huske
at tilføje de samme ID’er som ved første opsætning.

Kap. 10 Opsummering
Du har nu fået en bred forståelse for, hvad Google Tag Manager er, hvad værktøjet
kan og hvordan du kan bruge det i din virksomhed.
Med Google Tag Manager er det blevet meget nemmere at opsætte tracking for alle
konverteringer og samtidig holde overblikket. Google Tag Manager giver dig ikke kun
muligheden for at tracke mere effektiv, du får også et langt bedre overblik over dine
opsætninger, og du kan dermed hurtigere identificere en fejlmåling, hvis dette skulle
opstå.
Ud over at kunne bruge Google Tag manager til at styre sporingen på dit website, så
kan værktøjet også bruges til at udfører avancerede SEO opgaver som struktureret
data. Og denne del kan gøres mere effektivt ved at oprette Variabler som trækker
information fra hjemmesiden.
Du kan bruge Google Tag Manager til mange flere værktøjer end beskrevet her i
bogen. Konceptet og fremgangsmåden er som oftest den samme og med den
erfaring du nu har fået, så vil du være i stand til at gå videre med andre opsætninger
også.
Vil du vide mere om Google Tag Manager, så anbefaler jeg at du følger med på
youtube kanalen: Meassure School. Julian Juenemann som står bag virksomheden er
utrolig dygtigt til at gøre tingene simple og håndgribelige. Han laver videoguides af
de mere basale opsætninger men går også over i de avancerede opsætninger i
Google Tag manager.
Er du webudvikler og vil udvide de mere nørdede aspekter i Google Tag Manager,
som at bygge sine egne tags. Så anbefaler jeg, at du følger med på
www.simoahava.com. Simo Ahava som står bag, bygger selv Tag Skabeloner og viser
den mere tekniske del af Google tag Manager.
Læs også med på ASENTOs blog og lær mere om Google Tag Manager, Google
Analytics og meget meget mere!

SIDSTE UPDATE!
TAK FORDI DU LÆSTE MED
Jeg håber at denne E-bog har klædt dig godt på til at optimere din Google Tag
Manager opsætning og samtidig givet dig blod på tanden til at arbejde endnu mere
med værktøjet.
Der tages forbehold for at nogle scripts ændrer sig med tiden, men alle scripts bliver
opdateret løbende online her:
https://asento.dk/koder-til-google-tag-manager-e-bog/
Skulle du støde ind i problemer, så tøv endelig ikke med at ringe til mig. Jeg hjælper
dig gerne med identificering, undersøgelse, løsning af et problem eller alle 3 steps.

Benjamin Speedtsberg
Tlf. 60 11 70 46
E-mail: bsn@asento.dk

