
Blogg statistik 

Många tror att man är anonym på internet, men så förhåller det sig inte riktigt. När man agerar på 

nätet med sin dator har man alltid en s.k. IP-adress  (77.244.227.12 är ex.vis den till BridgeFacts). Den 

fungerar som ett telefonnummer, den pekar ut din dator när du är aktiv på internet. Beroende på din 

internetleverantör har du samma IP-nummer flera dagar eller så byter du vid varje tillfälle, detta 

beror på hur de satt upp det. De flesta har färre IP-adresser än kunder så de lånar ut dem med kort 

varsel, andra är lite mer välförsedda så då har man samma IP-adress under en längre tid. Det som 

dock alltid gäller är att man under en session alltid har samma IP-nummer. Detta faktum kan 

användas för att spåra hur du agerar på nätet för de som så önskar, tänk på det…. De som 

tillhandahåller internetservice har en skyldighet att under en viss tid (typ några månader) hålla reda 

på vem som hade vilken IP-adress under en viss tid, men de har inga skyldigheter att avslöja det mer 

än om man misstänker kriminella aktiviteter. Detta används bl.a. för att spåra vilka som missbrukar 

internet för barnporr etc. Så kom ihåg du är egentligen aldrig anonym på nätet! 

I november skaffade vi ett verktyg för att få lite bättre grepp om vad som händer på bloggen och 

BridgeFacts, inte för att förfölja personer, utan för att bättre förstå hur du använder de tjänster som 

erbjuds, i förhoppningen om att kunna ge en bättre service. Med de verktyg vi har idag kan vi inte 

enkelt koppla en IP-adress till en person, och det är inte det som är vårt intresse. Skillnaden mot det 

vi har i Wordpress är att vi kan följa om samma IP-adress stannar kvar länge och se vilka sidor som du 

eventuellt klickar på när du är inne. Det verktyg vi skaffat heter GetClicky (www.getclicky.com)  och 

med det kan vi se lite mer detaljer än vi kan med WordPress. Skillnaden är att vi kan se hur länge en 

IP-adress är inne och vi kan se hur ofta den dyker upp (om personen har samma IP-adress). Vi kan 

med andra ord se om den som besöker vår blogg återkommer, och vi kan särskilja om det är nya 

besökare eller om du varit där tidigare. Vi kan också se hur länge du var på vår blogg och få en liten 

idé om du läste ett visst inlägg eller inte.  

GetClicky  använder ett begrepp som kallas ”Visitor”, det är någon som med samma IP-adress har 

agerat på bloggen och varit aktiv inom 30 minuter. Dvs har du inte klickat under en halvtimma från 

din IP-adress så anses du som en ny besökare. Detta begrepp är ju en rimlig approximation på vad 

man kan avse med en besökare. Så sedan mitten av november när vi installerade GetClicky kan vi 

konstatera följande: 

 

http://77.244.227.12/
http://www.getclicky.com/


Antalet besökare/dag understiger sällan 40, 

och att våra toppar inträffar under 

onsdag/torsdag med över 100 besökare. Man 

kan sedan se på dessa besökare ur olika 

perspektiv, där geografi ju kan vara ett. Vem i 

föreningen som varit i Spanien och Portugal 

för att titta på vad som händer kan man ju 

bara spekulera i… Men med IP-adressen kan 

man se från vilka länder besöken sker. Man 

kan också se att vi har haft drygt 6300 

besökare sedan mitten av november.  Kanske 

inte besökare men besök. Hur många unika 

kan man bara gissa bland, därför det enda vi 

kan se är unik IP-adress blandat med lite 

cookies.. 

Tittar man på ”Unika besökare”, dvs att man 

exkluderar de med samma IP-adress så ser 

det lite annorlunda ut. Vi ligger då på runt 30 

olika besökare per dag och där vi toppar på 

strax runt 90 när det gäller. Så man kan ju 

räkna 50+80 = 130 personer (25 par på ons 

och 40 på torsdagar) och 90 av dessa är 

aktiva. Många vill veta hur det gick och har 

en dator… är den slutsats man kan dra. För 

tittar man på vilka sidor som besöks så är 

huvudintresset kring resultatet. Många 

landar på vår huvudsida (/), bloggen och går 

sedan till resultatsidan (/resultat-2/), för att 

få reda på hur det gick. Sedan är många 

intresserade av vinpoängen kan man också 

konstatera.  Tittar man med ett kortare 

perspektiv (2 veckor) kan man se att några av 

våra alster har rönt ett visst intresse, Mattias 

vinnarreportage(58) och lite andra inlägg (33 

och 23 besök). De kan vara lästa av fler på 

starsidan (/), det vi ser i denna statistik är de 

som klickat på rubriken för att se 

diskussionen och kommentarerna på dessa 

inlägg, och … de som själva lagt in en 

kommentar.Med den statistik som vi har kan 

vi inte avläsa vad våra besökare egentligen 

läser på startsidan (/). Som en av kreatörerna 

kan jag dock intyga att det läses en hel del. 



Back to ”Basics”, sedan slutet av november 

har våra besökare lagt 10d8h = 248 timmar på 

att läsa och begrunda vad som är skrivet på 

bloggen. Ingen stor tid i sig, sedan slutet av 

november har det spelats 10 tävlingar, dvs 

10x50x3,5 + 10x80x4 = 1750 + 3200 = 5000 

timmar lades i Medborgarhuset mot 248.  Om 

man därtill då lägger de 6d9h, dvs 153 timmar 

som lagts på BridgeFacts når man 400 timmar, 

dvs 8% av den tid man spelar är man beredd 

att lägga på hur det gick och hur man kan 

förbättra det….. Rätt eller fel slutsats??? Vad 

jag förstått är det många som skriver ut 

resultaten och sedan lägger en längre tid än så 

på att analysera…. 

Det vi kan se är att medelbesökstiden på 

bloggen är 140 sekunder och i BridgeFacts är 

det 485 sekunder. Vad våra besökare gör och 

vad de vill kan vi naturligtvis bara spekulera i… 

 


