
Besöksstatistik Krisinformation.se januari 2014 

Januari var en lugn månad med knappt 20 000 visningar av förstasidan. Nyheter som väckte 

intresse var de om oroligheterna i Bangkok. Det mest delade inlägget på Twitter rörde EU:s 

nya larmnummer för försvunna barn och det mest klickade inlägget på Twitter var en 

delning av Trafikverkets notis om svårigheter att boka biljetter hos SJ. Användningen av 

appar jämfört med antal besök på webbplatsen ökade i november och december jämfört 

med i oktober. 

 

Startsidan hade under årets första lugna månad 15 868 besök och nästan 20 000 sidvisningar. Mest 

trafik var det runt den 10 och den 29 januari. Hela webbplatsen hade nästan dubbelt så många 

besökare. 

  

 

Under slutet av 2013 besöktes Krisinformation.ses startsida av fler än på länge, vilket grafen ovan 

visar. Den stormiga hösten höjde siffrorna för oktober och december märkbart.   



 

Oroligheter och demonstrationer i Bangkok tilldrog sig mest intresse, med 1600 respektive 1000 

besök på de två nyheter som Krisinformation.se publicerade.  Varken SMHI:s varning för mycket lågt 

vattenstånd och höga flöden, bränderna i Norge och situationen i Egypten drog lika mycket trafik.  

Ovan ses antal sidvisningar för de nyheter som skrevs i januari.  

Sociala medier 

Facebook: 4 560 likes (3 feb) 

Twitter: 36 113 följare (3 feb) 

Poppis på Twitter

 

 

De mest delade inläggen på Twitter rörde larmnummer för försvunna barn med hela 73 retweets, 

Hack for Sweden, samt undantagstillstånd i Bangkok. Källa Twitter analytics. Det mest klickade 

tweetet var ett inlägg om Trafikverket som samlade 304 klick (på Trafikverket.se).  

Apparna användes av 4080 webbläsare i januari 

 Android: 1844 unika webbläsare använde appen 

 Iphone: 1563 webbläsare använde appen 

 Windows Phone: 673 webbläsare använde appen 

Användning appar   



 

Diagrammet visar hur många som använt appen (blå) jämfört med hur många (gånger tio) som gått 

in på Krisinfos startsida (röda staplar) och hur många (gånger 100) som besökt hela Krisinfo (gröna).  

En tolkning av diagrammet är att startsidans extrema siffror i oktober (Simone) höjde användningen 

av appar. Sedan har användningen av appar ökat. November var en lugn månad, men december bjöd 

på två stormar och då sköt apparna uppåt igen för att dala i januari.   

När en stor händelse drabbar en region, ökar antalet besök på webbplatsen Krisinfo från regionen 

ifråga.  Under Simone kom tre av tio besök från Västra Götaland (fler än vanligt). Under stormen 

Sven kom vart fjärde besök från Skåne. Under stormen Ivar 12-14 december ökade intresset för 

Krisinfo bland jämtar och västernorrlänningar, medan skåningar och västgötar knappt var 

intresserade alls.  

Vad gäller apparna märks ingen liknande tendens.  
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