
Besöksstatistik Krisinformation.se oktober 2012  

Sammanfattning:  

Oktober präglades av den tropiska cyklonen Sandys framfart i Västindien och USA, vilket höjde 

besökssiffrorna i slutet av månaden. Trots det var en varning om mögelgift i havregryn den mest lästa 

nyheten denna månad. Den här rapporten går igenom hur besökarna hittar till Krisinformation.se. 

Två av tre besök är direkt trafik, medan var fjärde hittar till Krisinfo genom sökmotorer som Google.   

 

Mer än var tionde besökare läser Krisinformation.se i sin mobiltelefon. Efter direkt trafik och Google 

är Twitter den i särklass viktigaste kanalen (fyra av tio besök kom från Twitter). Facebook står för sex 

procent av besöken. Länkar från SMHI står för fyra procent och när Polisen.se gick ner fick vi lika 

mycket trafik från dem vardera.    

Många besök på startsidan i början och slutet 

En ordinär månad med flest besök i början och slutet av månaden. Sammanlagt antal besök i oktober 

var 10 050 på hela webbplatsen. Den 2 oktober registrerades 570 besök på startsidan. Den dagen 

varnade Telia för problem med bredbandstelefoni. När den tropiska cyklonen Sandy i slutet av 

oktober drog in över Västindien och sedan upp mot USAs östkust steg besöksantalet på sidan 

märkbart. 

  

Populäraste nyheterna: Mögelgift i havregryn, problem med bredbandstelefoni, 

belastningsattacker och Sandy 

De populäraste nyheterna var: Livsmedelsverkets varning om mögelgift i glutenfritt havregryn (1014 

besök), Telias varningsmeddelande om problem med bredbandstelefoni 951), MSBs information om 

belastningsattacker mot myndigheters webbplatser (813) och första nyheten om Orkanen Sandy 

(764).  



 

Sökmotorer och direkt trafik: 4618 webbplatser länkar till Krisinfo! 

 

Nästan två av tre besök på Krisinformation.se utgörs av direkt trafik. Var fjärde besök kommer från 

sökmotorer (nästan uteslutande Google), följt av Bing. Femton procent kommer från någon av de 

4618 webbplatser som länkar till Krisinfo.  

Populära sökord: Smittskyddsinstitutet, dvärgbandmask, jordbävningar 

De populäraste sökorden i externa sökmotorer som ledde till Krisinformation.se var under månaden 

krisinformation och varianter på detta, följt av Smittskyddsinstitutet, olycksskala, dvärgbandmask, 

posom, pkl, vad är en kris, jordbävningar, pandemrix, tropisk cyklon etc.  

 

 

 

 

 

 



Fördelning av trafiken till Krisinformation.se 

Olika webbläsare: Chrome populärast, men IE fortfarande stark. Var tionde surfar till 

Krisinformation.se med mobiltelefon.  

 

Var fjärde besök i oktober gjordes med webbläsaren Chrome, version 22.0. Var tredje använde någon 

version av Internet Explorer (bilden visar bara de största, flera använder någon äldre version). Sju 

procent använde Iphone, fyra procent android. Alltså görs mer än vart tionde besök med 

mobiltelefon! 

Länkande webbplatser 

 

 

Vid sidan av sökningar på Google och direkttrafik är Twitter den i särklass viktigaste kanalen in till 

Krisinformation.se. Fyra besök av tio gjordes från någon länk på Twitter (http://t.co). SMHI står för 

fyra procent av besöken. Sex procent av besöken gjordes från FB. Tack vare att failoverfunktionen för 

Polisen.se gick igång några gånger i oktober fick Krisinformation.se fyra procent av trafiken från dem.     

 

http://t.co/

