
Besöksstatistik Krisinformation.se oktober 2013 

Startsidan oktober 2013 

 

Startsidan hade över 60 000 visningar (57 000 besök) under oktober. Det var stormen Simone i slutet av 
månaden som helt präglade trafiken. De övriga dagarnas statistik försvinner i mängden. 

Hela webbplatsen 

 

Hela webbplatsen hade över 135 000 besök från mer än 86 000 webbläsare i oktober. Jämför man 
perioden 27-31 oktober med 26-30 september respektive 27-31 augusti i år ser man att trafiken på 
startsidan under stormen ökat med 1500 procent. 

Också i mobilapparna ökade användningen av Krisinfo under stormen, men då med enbart mellan 200 
och 400 procent jämfört med samma period månaden innan. Ökningen i trafik enbart till webbplatsen 
var alltså mycket större. 

 

 

 

 

 

 



15000 besök på händelsesidan 

 

Den specialsida om stormen som sattes upp på söndagen fick under de sista dagarna i oktober över 15 
000 besök. 

 

 

Historiskt rekord i trafik för Krisinformation.se 

Frågan som uppstod snabbt när stormen mojnat var hur stor ökningen hade varit jämfört med tidigare 

stora händelser på Krisinformation.se. Vi såg snabbt att de få  dagar i oktober som stormen präglade 

arbetet på redaktionen statistikmässigt slog hela mars månad 2011, månaden för haveriet i Fukushima.  

 



Trots att stormen Simone bara varade några dagar medan de största händelserna drog ut mer på tiden, 
var spridningen av Krisinformation.se betydligt större 27-29 oktober 2013.  

Och då har vi inte ens räknat med att vi nu också når ut via mobilappar och förmodligen till fler 
användare i sociala medier. 

Ändå ville vi också kolla om den större händelsen med Vulkanaskan från Eyjafjallajökull i april 2010 hade 
inneburit mer trafik, eller om Simone var större.  

 

 

 

Bara om man slår ihop april och maj 2010 (och helt orättvist jämför detta med de tre dagar då Simone 
var aktuell), blir den händelsen större.   

Enskilda nyheter 27-29 oktober 

 

De mest lästa nyheterna fick över tre tusen visningar vardera på webbplatsen, den om klass 3-varning 

över fem tusen visningar.   

Mobilapparna tog emot 1852 unika webbläsare under måndagen.  

Android: 689 



 

 

Iphone 882: 

 

Windows Phone: 281: 

 

Facebook: 200 nya likes under händelsen.  

 

 

Räckvidden på Facebook för nyheten om SMHI:s klass 3-varning var 5200. Händelsesidan om stormen 

nådde 3600 Facebookanvändare. Också andra delningar nådde ut till många via Facebook. Vi fick drygt 

200 nya likes på Facebook. Krisinformation.se har nu 4156 likes på Facebook. 

Twitter 





 

Twitter: stort antal retweets av många inlägg, upp till 55.  Drygt 200 nya följare på Twitter blev följden 

av händelsen.  Vi har nu 34 283 följare på Twitter. 

 

 

 

 

 

 


