
Besöksstatistik Krisinformation.se juni 2014 

 

Krisinformation.ses startsida fick över 22 000 besök under månaden. I övrigt präglades juni 

av samma höga trafik som månaden innan med mellan 700 och 800 besök på startsidan om 

dagen. Hela webbplatsen fick över 39 000 besök.  

Sammanfattning juni 2014 

I juni månad nådde inlägg från Krisinformation.se fler än vanligt via Facebook. Inlägg om 

VMA-test, myndigheters råd om sjukdomen MERS (med råd om att undvika kameler) och 

Stenungsunds varning att inte dricka vattnet spreds stort. Tittar man på siffrorna över hela 

webbplatsens besök under andra kvartalet 2014 så är de inte märkvärdiga jämförelsevis. 

Däremot verkar startsidan attrahera betydligt fler besökare än både första kvartalet i år och 

andra kvartalet förra året.   

Sjuka kameler, VMA-test och dricksvatten ger spridning på Facebook.  

VMA-testet den 2 juni gav stort genomslag på Facebook.  

 

 



Normalt sett är en god räckvidd för ett inlägg från Krisinfo upp till tre tusen användare. På 

den undre bilden visas interaktionen på Twitter. 82 svar (mellersta raden) är ett resultat 

utöver det vanliga.  

 

En bubblare i omvärldsbevakningen är Ebola. Strax före midsommar gick Läkare utan gränser 

ut med uttalanden i medier om att utbrottet av sjukdomen i Västafrika är okontrollerbart. 

Även WHO har tidigare uttalat sig om allvaret i situationen. Krisinformation.se hade innan 

detta inte publicerat någon information om Ebola (även om både ambassaderna, 

Folkhälsomyndigheten och lokala hälsovårdsmyndigheter gått ut med information). Bland 

annat beror det på att de länder där sjukdomen förekommer inte besöks av större mängder 

svenska resenärer, bl a Sierra Leone, Guinea och Liberia. Dock visar ordmolnet från 

Connycom (nedan) att Ebola engagerar många. Vi håller fortsatt koll på saken.  

 

Möjlighet för besökare att kommentera kan ge stor räckvidd 

Folkhälsomyndighetens nyhet den 10 juni om sjukdomen MERS möttes av glada tillrop. 

Detta förmodligen beroende på rådet att bl a undvika kontakt med kameler. På Facebook 

nådde inlägget nästan fyra tusen användare. Vi har tidigare sett att inlägg som det går att 

skämta med ofta sprids stort i sociala medier även om vi aldrig skämtar själva.   

 



Stenungsunds vatten spreds stort på Facebook  

Den 25 juni kom ännu ett exempel på att Krisinformation.se börjar bli en etablerad kanal för 

myndigheters och medborgares kriskommunikation på Facebook.   

 

Nyheten från Stenungsunds kommun den 25 juni om att inte dricka vattnet nådde över 8000 

användare på Facebook och inlägget delades, gillades och kommenterades av rekordmånga. 

Antalet följare på Facebook är inte avgörande för hur stor spridningen blir.  

Mest twittrat 

 

De mest delade inläggen på Twitter i juni handlade om Stenungsunds dricksvatten, 

Krisinfobloggens tips om en säker sommar och myndigheternas råd om MERS.  

Mest besökta nyheter på webbplatsen 

 

Juni var en relativt händelsefattig månad. Bara nyheten om MERS och den om dricksvattnet i 

Stenungsunds kommun besöktes av 500 eller fler under juni.  

Antal följare i sociala medier 



Twitter 38 377 (7 juli) 

Facebook 4 966 (7 juli) 

Kvartal två 2014  

Hela webbplatsen 

 

Kvartal 2 fick Krisinformation.se som helhet 111 833 besök. Motsvarande siffra kvartal ett 

var något högre, 115 864. Jämfört med motsvarande kvartal 2013 då webbplatsen fick 

102249 besök, hade siffrorna dock ökat. 

Startsidan blir allt mer populär 

Krisinformation.ses startsida fick under årets andra kvartal Nästan 55 000 besök jämfört med 

44 000 besök under det första kvartalet. Andra kvartalet förra året blev det 37 000 besök.  

  

 

 


