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Stormar inledde och avslutade december: Stort intresse i sociala medier 

Stormen Helga den 4 december fick stor uppmärksamhet och flera av de inlägg som publicerades 

nådde 33 000 eller mer i räckvidd på Facebook.  

Vid VMA-testet den 7 december provade Krisinformation.se ett verktyg för datainsamling från 

allmänheten, så kallad crowdsourcing. Deltagare fick meddela om de hör tutan där de befinner sig 

med hjälp av en karta. VMA-tester föranleder alltid stor aktivitet i sociala medier och även denna 

gång var intresset stort. Inlägget om Crowdsourcing nådde 25 700 användare på Facebook och 

inlägget om själva VMA-testet nästan 108 000 användare.  

Stormen Staffan drabbade på juldagen bland annat Gävleborg, Jämtland, Västerbotten samt 

Västernorrland. På Twitter rönte SMHI:s klass 2-varning stort intresse med 24 000 ”impressions” 

(normalt hamnar inlägg från Krisinfo på runt 10 000) och nådde drygt 24 000 Facebookanvändare. 

Bara blogginlägget med en analytiker på MSB om begreppet systemkollaps hade större räckvidd på 

Twitter och nådde över 58 000 impressions efter att det hade publicerats den 11 december (27 000 

användare på Facebook).  

 

Antal gillamarkeringar på Facebook 29 december  23 035 (1 dec: 22 434) 

Antal följare på Twitter 29 december 56 024 (1 dec: 55 105) 



 

Webbplatsen 

Trafiken till startsidan var som mest intensiv i början av månaden och antalet besökare var störst 

under VMA-testet den 7 och stormen Helga den 4. En förklaring till att stormen Staffan under julen 

inte visar samma besöksantal kan vara att sociala medier används i större utsträckning under 

ledigheter, medan man under arbetstid i högre grad använder webbplatsen.  

Hela webbplatsen fick drygt 50 000 besök under december, men startsidan bara över 16 000 (status 

den 29 december).  

 

Krisinformation.ses händelsesida om flyktingsituationen fick i december över 2300 besök (status 29 

dec).  



 

Krisinformation.se har under hösten 2015 citerats i nyhetsmedier i samband med flyktingsituationen, 

attentaten i Trollhättan och Stormen Staffan. Bilden ovan är en skärmdump från Googles resultat vid 

sökning av Krisinformation.se under nyheter.  

 


