
Besöksstatistik Krisinformation.se december 2013 

 

Krisinformation.ses startsida tog emot över 35 000 besök i december. Antalet sidvisningar var 

drygt 39 000. Hela webbplatsen kom upp i över 93 000 besök under månaden som till störst del 

präglades av stormen Sven i början av december. 

Sven som kom i början av månaden gav startsidan över 14 000 visningar mellan den 5 och 6 

december då intresset var som störst. Stormen Ivar strax före Lucia genererade runt 5 000 visningar 

till startsidan.  

Simone, Sven och Ivar i jämförelse* 

Men ingen av dessa tilldrog sig samma intresse som stormen Simone (slutet av oktober). I bilderna 

nedan ser vi att antalet besök i samband med Simone vida överträffade de senare stormarna.  

* Avseende stormen Hilde i november gjordes ingen händelsesida eftersom nyhetsflödet från 

myndigheter var litet. Därför ingår den stormen inte i jämförelsen.  

 

Krisinformation.ses samlingssida om stormen Sven tog emot mer än 11 000 besök 5-8 december. 



 

Motsvarande sida för stormen Ivar fick över 2000 besök under ett par dagar i mitten av månaden. 

 
Stormen Simones samlingssida tog emot över 15 700 besök under två dagar i slutet av oktober.  

Krisinformation.ses startsida tog emot över 15 000 besök den 4-8 december.  

Antalet besök på hela Krisinfo 4-8 december var 48 865. Detta var högre än de 39 767 som noterades 

under hela november månad och över hälften av månadens sammanlagda trafik på webbplatsen.  

 

Under december tog Krisinformation.se emot över 93 000 besök från över 81 000 unika webbläsare.  

Mest lästa nyheter december 2013 

 



Den mest lästa nyheten i december var den om Trafikverkets varning i samband med stormen Sven 

som hade över fem tusen besök. SMHI:s klass 3-varning gav 2500 besök. Nyheter om stormen Ivar 

gav betydligt färre.    

Sociala medier 

Likes på Facebook status 13 jan: 4 480 

Följare på Twitter status 13 jan: 35 733 

 

 

De mest delade inläggen på Twitter var Krisinfos nyheter om centrala myndigheters varningar inför 

stormen Sven som kom upp i 30 och i något fall över 50 delningar. Även en delning från 

Räddningstjänsten Syd samlade lika stort intresse, förmodligen eftersom detta gav historien om 

stormen Sven en ny vändning i och med att den signalerade ett nytt hot, nämligen om översvämning.  

Appar 

887 Windows Phone-användare har öppnat Krisinfoappen i december. 2615 Androidanvändare 

använde appen under månaden. 2528 Iphoneanvändare öppnade Krisinfoappen.   

 

 

 

 

 

 



2013 i korthet 

Startsidan hade under året 203 734 besök eller 238 543 visningar. Under hösten var 

Krisinformation.se högt trafikerad på grund av stormar. Jämfört med året innan innebär detta en 

ökning om över 72 procent utslaget på hela året.  

 

 

 

Hela webbplatsen besöktes 538 269 gånger av 461 710 unika webbläsare under 2013. År 2012 var 

motsvarande siffror 314 430 besök av 269 266 unika webbläsare.  

Sedan 1 januari 2013 har Krisinformation.se fått drygt 6 000 nya följare på Twitter samt 1 600 nya 

gillare på Facebook.  

 


