
Besöksstatistik Krisinformation.se december 2014 och år 2014 

 

Krisinformation.ses startsida tog emot 32 000 besök i december. (grafen ovan 

är från dagen den 31). Den första december följdes ett skarpt VMA av ett 

VMA-test samma dag vilket gav nästan 1900 besök. Den andra ökningen kom 

strax före Lucia då stormen Alexander närmade sig Sverige med klass 2-

varningar över land med två nyheter och fyra tusen besök på startsidan. 

Under månaden ökade antalet följare på Facebook med runt fyra tusen 

användare.  

Under år 2014 tog hela webbplatsen emot en och en halv miljon besök och 

startsidan 451 000. Antalet följare på Facebook har ökat med tiotusen till 

drygt 14 500. Antalet följare på Twitter har stigit från 35 700 till 44 800. 

    

 
Skärmdump från SMHI fredag kväll 12/12.  

Krisinformation.se skrev två nyheter i samband med Stormen Alexander – en 

om varningarna och en om trafikproblemen.  



 

Mest besökta nyheter 

Den mest besökta nyheten i december handlade om SMHI:s vädervarningar 

inför stormen Alexander, vilken fick över 2200 besök. På Facebook nådde 

inlägget om stormen över 8400 användare. VMA:et om branden i Göteborg den 

1 december nådde drygt 7800 användare.  

  

Sociala medier  

 

Facebook  

Krisinformation.se hade 10 801 likes 1 december. Den 31 december var det 14 400. I 

mellandagarna spred vi en uppmaning om att gilla Krisinfo för att ta del av varningar och 

nyheter. Det gav 1302 nya likes på en dag och en räckvidd på över 103 000 användare.   



 
Efter det spreds blogginlägget om myndigheters kommunikation vid långvariga elavbrott till 

8000 användare. De inlägg som varnade för blixthalka strax före nyår hade också de stor 

spridning varav ett delades 40 gånger på Twitter. 

Twitter 

(44 049 följare 1 december). 44 850 den 30 december. Blogginlägget om toalettbehov under 

kriser nådde nästan 19 000 användare före årets slut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



År 2014 

 

År 2014 fick Krisinformation.ses startsida mer än 454 000 besök (grafen ovan är 
från 31 dec på dagen). Toppen nåddes under skogsbranden i Västmanland. 
Hela webbplatsen tog emot över en och en halv miljon besök. (År 2013 
besöktes webbplatsen 538 269 gånger.)  
 

 

Den mest besökta nyheten 2014 handlade om fastigheter i de avspärrade 

områdena under skogsbranden i Västmanland med 9383 besök följd av en 

nyhet om frivillig hjälp vilken fick 4800 besök. Flera andra nyheter om 

skogsbranden kom upp i två-tretusen besök och spreds flitigt i sociala medier. 

Även nyheter om Ebolautbrottet besöktes och spreds brett. För siffror på detta, 

se separata rapporter om de två händelserna. 

 

Bland övriga nyheter var det en om dricksvatten i Örebro kommun i mars 

månad som var mest besökt på Krisinformation.se.  



Ebola var en stor händelse som präglade verksamheten under stora delar av 

hösten. Den nyhet som samlade flest besök (över tretusen) var den första, som 

kom den 9 augusti och handlade om UD:s avrådan för resor till de drabbade 

länderna.  

Den första varningen från SMHI om mycket höga temperaturer i slutet av juli 

fick över tre tusen besök. Flera andra nyheter under sommaren nådde tvåtusen 

personer på webben, bl a nyheterna om den vulkaniska aktiviteten i 

Bardarbunga på Island.  

Krisinfobloggen  

 
Flest besök på bloggen skedde under hösten, med en topp i november.  

År 2014 jämför med år 2013 

 
Hela webbplatsen 2013-2014. 

 



Startsidan på Krisinformation.se 2013-2014.  

Sociala medier 2014 

Krisinformation.se har sett en rejäl ökning av antalet följare på Facebook. I 

början av 2014 hade vi 4400 likes medan vi i slutet av året samlat 14 400 likes, 

alltså en uppgång med tio tusen användare. Uppgången skedde snabbast i 

samband med skogsbranden i Västmanland, delvis på grund av att vi strax 

innan händelsen tog vid hade gått ut med en uppmaning om att gilla Krisinfo 

för att följa oss. Rent slumpartat alltså. Men detta inlägg växte sig stort under 

händelserna.   

Efter jul gjorde vi likadant vilket ökade antalet nya likes vid ett blogginlägg samt 

blixthalkan som slog till i landet dagen före nyårsafton.  

Antalet följare på Twitter steg under 2014 från 35 700 till 44 800, även det en 

stor ökning.    


