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Sammanfattning 

En VMA-nyhet om lut i vattnet i Halland drog igång besöken denna månad. Andra nyheter som lästes 

av många var den om det Förhöjda terrorhotet mot försvarsmakten och fyndet av misstänkt 

sprängmedel på Ringhals. De flesta av våra besökare kommer in via andra webbplatser och framför 

allt via Twitter. Men även Facebook står för en stor del av trafiken. Läs den spännande fortsättningen 

nedan. 

Lugn månad med en rivstart 

Under månaden har det varit lugnt, till och med den 26. Den 4 juni publicerade Krisinformation.se tre 

nyheter och 1072 besök registrerades.  

 

Den fjärde juni publicerades en nyhet om förhöjt terrorhot mot Försvarsmakten, en nyhet om VMA 

och en uppföljande nyhet om skadligt vatten i Halland.  

 

De flesta kommer in till Krisinformation.ses nyheter utan att se startsidan 

 



Nyheten om terrorhotet samlade 1008 besökare den 4 juni. VMA-nyheten om frätande vatten i 

Halland registrerade 1318 besök samma dag.  

Uppföljaren fick 107 besök samma dag och 171 besök dagen efter, alltså summa 278 besök (det är 

relevant eftersom den gick ut sent på kvällen, de övriga fick mycket få besök dagen efter).  

Få besök på nyheten om VMA:t i Halland kom direkt från startsidan, så länkar, bl a via sociala medier, 

ser ut att dra in mest trafik.  

 

Antalet som gick in på någon av de tre nyheterna från Krisinformation.ses startsida under den 4 och 5 

juni var:  

 49 Uppföljningen av Lutnyheten 

 39 VMA-nyhet om lut i vattnet 

 32 Förhöjt terrorhot mot försvarsmakten 

Länkande webbplatser 

 

De flesta kommer in till våra sidor (nyheter) via Twitter (domänen http://t.co ovan). Procenten i 

denna illustration ska inte användas eftersom statistiken är nedsmutsad av den som surfar runt på 

http://t.co/


sajten (krisinformation.se ovan). Men vi ser att Twitter ligger långt före Facebook, eftersom Twitter 

står för 1788 inlänkningar och Facebook för 1044. Även om antalet följare på Twitter är mycket högre 

än Gillare på Facebook ser vi att Facebook, förmedlar Facebook mer än hälften så mycket trafik (FB: 

58 jämfört med Twitter: 100).  

Våra kompisar SMHIs webbplats är den myndighetswebbplats som förmedlar mest trafik till 

Krisinformation.se, följd av våra nya grannar www.polisen.se.   

 

Mest besökta nyheter  

 

De mest besökta nyheterna under 1-26 juni har varit:  

1. Vatten i Halland kan vara frätande (VMA) 1519 

2. Förhöjt terrorhot mot försvarsmakten 1211 

3. Polisen och Vattenfall om misstänkt sprängmedel på Ringhals 854 

4. Smittskyddsinstitutet: Nya rön kring fågelinfluensan 511 

 

http://www.polisen.se/

