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Juni månad präglades av relativt lugn avseende besök på Krisinformation.ses startsida. Det 

som utmärkte månaden skedde i samband med VMA-testet måndagen den 3 juni och 

utspelade sig på Krisinfos blogg. Mer om detta nedan. 

En större trafikolycka på E20 och översvämningar i Centraleuropa höjde besökssiffrorna 3 

juni. Annat som drog var myndigheters uppmaning om att operera ut en speciell typ av 

bröstimplantat, samt en varning för botulism och varmrökt sik. Svenska ambassadens 

information om oroligheterna i Turkiet och händelserna där kan ha påverkat siffrorna i 

början av månaden. Midsommarhelgen 22-23 juni besöktes startsidan osedvanligt mycket, 

utan att något nämnvärt hänt.   

 

Juni månads nyheter 

 



  

Sociala medier: Blogginlägg om VMA dominerade månaden 

Under de måndagar när VMA-signalen testas fyra gånger per år arbetar Krisinformation.se 

normalt sett aktivt. Redaktionen frågar allmänheten via Twitter och Facebook om de hört 

signalen. Redaktionen passar samtidigt på att informera om hur VMA-meddelanden och 

alarmeringskedjan ser ut och om kommunernas samt MSB:s ansvar. Normalt ger det en bra 

respons och dialog; denna gång en mycket bra diskussion.  

 

Den här gången gästades Krisinfobloggen av Marcus Johansson, kriskommunikatör på 

Länsstyrelsen i Halland, som i sitt inlägg undrade om VMA-signalen har drunknat i dagens 

informationssamhälle. Kommentarerna strömmade in, deltog gjorde bl a Sveriges radios 

trafikredaktion. Inlägget noterade ett rekordhögt antal för bloggen; trettiotre stycken 

sammanlagt blev det. 532 besök genererades (inte högstanotering, men högt) och inlägget 

visades 759 gånger för de engagerade läsarna den första dagen. Tweetet om bloggen 

delades 14 gånger.  

 

Tre tusen personer såg VMA-testet på Facebook 

Inlägget om VMA-testet delades flitigt på Facebook och nådde nästan 3000 personer.  



 

På Twitter delades dock ett annat VMA mest (28 retweets), det om en brand i Länna 

industriområde den 7 juni.  

Antalet visningar av Krisinformation.ses startsida maj 2010-juni 2013.  

Den senaste tidens fluktuationer är mer svårtolkade än tidigare större händelser, som t ex 

Explosionerna på Bryggargatan, Fukushima och Vulkanutbrottet vid Grimsvötn. Detta kan 

bero på att händelserna varit smärre, att flera händelser gått in i varandra tidsmässigt (och 

att en förståelse därför kräver en djupare analys) och att sociala medier ger större 

genomslag på trafiken till Krisinformation.se nu än för ett par år sedan. En gissning är att de 

sociala medierna vid en större händelse lär öka antalet besök även på Krisinformation.se.  
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