
Statistik för Krisinformation.se augusti 2014 

Sammanlagt 203 000 besök på startsidan blev det under augusti. De flesta i samband med 

skogsbranden i början av månaden. En höjning märktes också i samband med översvämningarna i 

Halland, Västra Götaland och Värmland. De två händelserna har redovisats separat. Här tar vi upp 

övrig statistik.  Månaden präglades av två stora bubblare som Krisinformation.se följer; ett 

vulkanutbrott i Bardarbunga på Island och utbrott av Ebolasmitta.  

 

Hela webbplatsen fick 764 000 besök i augusti. I normalfallet rör det sig om drygt 40 000. 

 

Mest besökta nyheter utom skogsbranden och översvämningar 

 Avrådan för länderna i Västafrika på grund av Ebola 2651 besök 

 Om vulkanutbrottet på Bardarbunga 2065 besök 

Sociala medier 



 

 

Frågor och svar om Ebola på Twitter: 16 000 impressions (motsvarande att så många bedöms ha sett 

inlägget i sitt Twitterflöde). 5,2 procent engagement, dvs som klickade, retweetade, kommenterade 

etc.  

Vulkanutbrottet Bardarbunga på Twitter: 13 000 impressions. 3,8 procent engagement.  

Appar, antal besök Krisinfo i augusti  

20 000 besök Android 

11000 besök Iphone 

2600 besök Windows  

Försvinnande litet kan man tycka i jämförelse med webbplatsens siffror, men ändå hade vi över 

trettiotretusen användare av apparna i augusti. De flesta följer nyheterna.   

Connycom: Agenter för Bardarbunga och Ebola 

Krisinformation.se följer vad som nämns i sociala medier med agenter på olika begrepp. När en 

händelse är på gång (om vi hinner) förbereder vi en händelsestartsida som publiceras om händelsen 

blir stor. Då lägger vi också in agenter som följer viktiga begrepp i Connycom. Två av augusti månads 

nya är Bardarbunga (vulkanen på Island) och Ebola.  Då ser vi om en händelse plötsligt börjar 

diskuteras mycket bland människor och i medier eller om ett ämne slutar debatteras. Vi får också en 

indikation om vilka begrepp som förknippas med händelsen.  

 



Ordmolnet för agenten Bardarbunga som visar vilka ord som förknippas med Bardarbunga i 

nyheter och sociala medier i augusti. Detta hjälper oss när vi tar fram en mediebild och för vår 

egen omvärldsbevakning.  

 

Graf från Connycom som visar hur många omnämnanden som Ebola haft under augusti. Notera 

höjningen i slutet av månaden då nyheten om ett misstänkt svenskt fall toppade nyhetsmedierna 

med tre tusen omnämnanden. 


