
Besöksstatistik Krisinformation.se september 2012 

Sammanfattning:  

I september gjordes 8000 visningar av startsidan. Smittskyddsinstitutets nyhet om nytt SARS-

liknande virus och CERT.SE om sårbarheten i Internet Explorer toppade besöksstatistiken på 

webbplatsen samt delades och retweetades flitigt i sociala medier. På Twitter retweetades även 

Livsmedelsverkets varning om giftig sprit.  

Krisinformation.ses funktion som failoversida för Polisen.se trädde in under flera tillfällen under 

månaden och gav över femhundra besök mellan den 18 och 19 september, totalt över 700 besök.  

 

Besök startsidan 

 

I september 2012 hade startsidan 7186 besök och nästan 8000 sidvisningar. Toppnoteringen gjordes 

den 22, då en brand på en fabrik i Halmstads hamn föranledde ett viktigt meddelande till 

allmänheten. Nyheten levde hela helgen och branden var under kontroll först på måndagen och 

samlade 461 besökare.  Halmstads kommun arbetade mycket via sociala medier, vilket vi ska titta på 

nedan.  

Mest lästa nyheterna: nytt virus och sårbarhet i Internet Explorer 



 

Men det var två andra nyheter som ”tog hem det” den här månaden. Mest besökt var nyheten om 

Smittskyddsinstitutet om det nyupptäckta virus tillhörande coronagruppen (till vilken bl a SARS hör, 

vilken skördade ett antal hundra dödsfall jorden runt för tio år sedan). 1035 besök fick nyheten. 

CERT-SEs information om sårbarheten i Internet Explorer fick 679 besök. Den lugnande uppföljaren 

om att en säkerhetsuppdatering till Explorer släpps fick bara 293 besök.  

Failover Polisen 

 

 

Den 2, 10 och 18-19 september gick Polisens webbplats ner och Krisinformations failoversida 

kopplades in. Sammanlagt under månaden genererades 739 besök, de flesta den 18 september.  



 

Besök på övriga delar av webbplatsen:  

Risker och hot: Smittsamma sjukdomar, naturolyckor etc 

 

Risker och hot fick 498 besök. De blåa staplarna anger nya besök, de gula återbesök. Smittsamma 

sjukdomar fick flest (166 besök), följd av Extremt väder och naturolyckor  (144 besök) och Händelser i 

utlandet (143 besök).  

Sociala medier 

 

På Facebook når våra inlägg som vanligt mellan 600 och 800 personer. I september nådde nyheten 

om Internet Explorer 848 personer, alltså något fler.  



VMA, giftig sprit och fel i Explorer dominerade Twitter 

Branden i Halmstad genererade en hel del retweets. Ändå var den mest delade nyheten 

förannonseringen om VMA-test första måndagen i september vilken gav 56 retweets.  

CERT-SE om sårbarhet i IE 39 retweets. Livsmedelsverkets varning om giftig tjeckisk sprit 29 retweets.  

 

Varning för farlig brandrök i Halmstad retweetades 27 ggr, varning för explosion 25 ggr och varning 

för rökutveckling i Halmstad retweetades 18 ggr.  

Smittskyddsinstitutet om nytt virus retweetades 20 ggr.  

 

 

 


