
 

Krisinformation.se: Besöksstatistik april 2015 

 

April 2015 är den första obrutna månaden med Krisinformation.ses nya webbplats. Numera rensas 

besöken på startsidan på ett annat sätt än tidigare. Därför går det inte rakt av att jämföra 

resultaten från april 2015 och bakåt.  

 

 



Den 9-10 april hade 112 problem. Nyheter om händelserna spreds stort i sociala medier och även 

startsidan fick extra många besök. Den 16 varnade Sveriges ambassad i Sydafrika svenskar på plats 

om att oroligheter förekommer även i Johannesburg. I slutet av månaden präglade händelserna i 

Nepal redaktionens arbete.  

 

Nepal 

 

De flesta av Krisinformation.ses inlägg om händelserna i Nepal fick relativt normal spridning. 

Störningar i tågtrafiken var lika intressanta, att döma av räckvidden på Twitter.  

 



MSB:S nyhet om USAR till Nepal hade en räckvidd på över tio tusen Facebookanvändare.  

 

Antalet besök på webbplatsen under april 2015: 19 881 

 

 

Följare/gillare i sociala medier 

Facebook: ung 18 200 likes 30 april (17 663 likes 1 april) 

Twitter: ung 49 200 följare 30 april (48 304 följare 29 mars) 

Stort intresse för 112-problem i sociala medier 

 

Inlägget om Viktigt meddelande på grund av svårigheterna att nå 112 delades 268 gånger på Twitter 

och nådde över 37 000 användare. Ett ”normalt” antal delande på Twitter ligger på upp till 50 gånger 

för en nyhet från Krisinformation.se och upp till 15 000 i räckvidd.  

 

 



Myndighetsmeddelandet från Öckerö kommun den 4 april nådde över 7300 användare på Facebook, 

vilket är dubbelt så mycket som det ”normala”.  

 

Stort intresse för 112-problem på Facebook  

På Facebook hade inlägget om 112-störningarna en räckvidd på 48 200 användare och 99 stycken 

likes. Mellan den 8 och den 10 april ökade antalet likes på Facebook med drygt 300 - en trolig följd 

av aktiviteten kring 112-störningarna.  

Oroligheter i Sydafrika: Facebooknyhet som kontaktyta 

 

Fler än 6300 Facebookanvändare nåddes av nyheten om oroligheter i Sydafrika, när dessa spreds till 

Johannesburg den 18 april. I kommentarsfältet till Krisinformation.ses nyhet kunde oroade, efter 

pingning, få lugnande besked av svenskar på plats.  


