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Inledningen av maj var förhållandevis lugn. Sedan den 12-13 maj har antalet 

besök per dag på startsidan legat på runt 800 om dagen. Sammanlagt fick 

startsidan nästan 20.000 besök och hela webbplatsen tog emot 43 000 besök i 

maj.  

Vi ser en ökad interaktion i sociala medier (allt fler delar, gillar och klickar på det vi lägger ut 

på Facebook och Twitter). En annan trend är att många följer upp nyheter på 

Krisinformation.se flera dagar efter att nyheten publicerats.  

Detta trendbrott beror troligtvis både på om händelsen tas upp i medier, om den sprids i 

sociala medier och om vi uppdaterar nyheten eller inte. Vi ska titta mer på detta i tre 

exempel nedan.  

Mest besökta nyheter 

Normalt sett får en nyhet på Krisinformation.ses startsida besök i någon eller några dagar 

och faller sedan i glömska. Här ska vi titta på tre nyheter som faller utanför den ramen.  

Uppdatering gav fler besök på nyhet om översvämmat Balkan 

Den 19 maj förmedlade vi ambassadernas och MSB:s rapportering om översvämningarna på 

Balkan. Nyheten uppdaterades och publicerades om en gång till dagen efter. Antalet besök 

uppgick till över 1500 och nyheten levde länge som ni ser i bilden nedan till höger. 

Förmodligen söker samma användare efter uppdaterad information flera gånger i samma 

nyhet.    



    
 

Seglivad nyhet om dödligt virus  

 

Den 29 april publicerade Folkhälsomyndigheten en nyhet om Coronaviruset MERS som 

under maj samlade 1476 besök. Den rönte inte stor uppmärksamhet när den kom, men väl 

något senare. Se diagrammet ovan till höger. Detta utan att vi uppdaterade den under tiden. 

Den 3-5 maj, den 11 och den 18-19 maj fick nyheten betydligt fler besök än vid 

publiceringen, vilket förmodligen berodde på att Folkhälsomyndigheten gick ut i god tid 

innan medierapporteringen kring frågan drog igång.  

Samma dagar diskuterades frågan livligt i både vanliga och i sociala medier (se illustrationen 

från Connycom nedan). Det övre diagrammet visar hur många inlägg som omnämnde MERS 

och det undre visar vilka ord som nämns i samband med MERS i de inläggen). Tyvärr hade vi 

ingen sökning på MERS innan den 12 maj, men sambandet mellan antalet besök på nyheten 

och diskussionen i sociala medier känns tydligt.  



 

Uppdateringar om situationen i Thailand 

Det tredje exemplet med liknande besöksmönster kommer från den svenska ambassadens 

information om situationen i Thailand. Krisinformation.se publicerade en nyhet den 20 maj 

och besöksantalet steg bl a den 22 och den 24 maj då vi uppdaterade nyheten och på nytt 

lade ut information om detta i sociala medier. Mer om Thailandshändelserna under Twitter 

nedan. Det ligger nära tillhands att misstänka att många återkommer till Krisinformation.se 

för att se om något förändrats avseende händelseutvecklingen för de tre olika händelserna.    

 

 



Alla nyheter i maj – antal besök 

 

Sociala medier, status 2 juni 2014  

Facebook: 4 785 likes (drygt femtio fler under månaden)  

Twitter: 37926 (mer än 400 fler än för en månad sedan) 

Ökat antal klick på Facebook  

 

Flera inlägg på Facebook hade en räckvidd på över 2000 personer. Ett om blodgivning nådde 

3600 användare. I bilden ovan ser vi Krisinformation.ses Facebookinlägg sorterade efter 

interaktion (antal klick=blå stapel) eller (gillamarkeringar etc=röd stapel).  

Inlägget om blodgivning, det om polisens avstängning av Arlanda och nyheten om det 

militära maktövertagandet i Thailand hade samtliga hög interaktion på Facebook.  Nyheten 

om en kraftig brand i Ljungby den 30 maj spreds till drygt 2700 Facebookanvändare.  

Twitter: Många klick på Just nu om Arlanda  

Det inlägg som stod ut på Twitter var det om polisens avstängning av en av Arlandas 

terminaler med hela 651 klick som ledde besökaren direkt till Swedavias information om 

läget. Inläggen om situationen i Thailand gav 288 klick vardera. I övrigt klickades inläggen på 



Twitter upp till 50 eller 60 gånger, i ett par fall över 100 klick och i ett fall upp till 226 gånger 

(SMHI varning för åska, nederst).  

 

  

 

 

Tillägg efter utskick:  

 

Det ser ut som om besöken på Krisinformation.ses nyhet om översvämningarna 

på Balkan (vänster) och den om sjukdomen MERS (mitten) till stor del kommer 

direkt från Google. Nyheten om Thailand (höger) spreds till större del via 

Twitter än dessa två.  

 


