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Även bortsett från attentatet på Drottninggatan 7 april så var april en mycket intensiv månad. I 

början av april rapporterade vi om en allvarlig bussolycka i Härjedalen, generalkonsulatet 

informerade om explosioner i S:t Petersburg och MSB:s Cert-se informerade om cyberattacker. I 

slutet av månaden utfärdades Viktigt meddelande till allmänheten på flera orter och SMHI utfärdade 

en klass 2-varning för sent snöfall i Gästriklands län.  

 

Krisinformation.se fick 116 900 besök i april  

Startsidan fick under april över 40 100 besök och hela webbplatsen 116 900 besök i april. 

 
I samband med attentatet i Stockholm hade många inlägg 200 000 visningar på Twitter. Ett nådde 

284 100. 



Twitter: 8500 nya följare. Fyra inlägg nådde runt 40 000 användare. 

Flera andra inlägg på Twitter nådde runt 40 000 användare.    

 Inlägget om den allvarliga bussolyckan i Jämtland den 2 april 

 Generalkonsulatet i S:t Petersburg om explosioner den 3 april 

 MSB:s/Cert-se om cyberangreppet Cloudhopper 5 april  

 Viktigt meddelande om brand i Jönköping 7 april   

Det är mer än det dubbla mot vad vi brukar säga är normalt men naturligtvis klent i jämförelse med 

räckvidden efter attentatet. Antal följare ökade med rekordhöga 8571 mellan den 1 och den 28 april. 

30 april hade vi drygt 73 700 följare på Twitter.  

Facebook: 10 000 nya gillamarkeringar. Ett inlägg nådde 78 600 användare.  

På Facebook var räckvidden för inlägg om motsvarande händelser också större än normalt med två 

undantag. Nyheten om cyberangreppet nådde hela 78 600 användare, och generalkonsulatets 

information till svenskar i S:t Petersburg efter explosionerna nådde bara 7 200 användare.  

Antal gillamarkeringar ökade med drygt 10 000 och var den 30 april 42 232.   

 

 

Den 7 och den 8 april fick startsidan 11 000 respektive 10 000 besök, betydligt fler än normalt.  



 

Jämförelse mellan antal besök under attentatet och under andra händelser i april 

Information om bussolyckan i Härjedalen tog emot över 10 200 besök och den om cyberangreppet 

över 5 100 besök. (mätperiod 1-28 april). Intresset för de händelserna på webbplatsen 

Krisinformation. se var faktiskt större än de nyheter vi publicerade under attentatet, då våra inlägg 

spreds i sociala medier och då mediernas bevakning av händelserna var betydligt intensivare. Den 

vädervarning och de VMA som publicerades efter attentatet var föga intressanta, vilket även 

avspeglade sig i sociala medier. Vi noterar att ambassadens information om attentatet mot poliser i 

Paris den 20 april gav relativt begränsad spridning på Facebook (15 400 användare) och Twitter 

(21 100 visningar).   

  

 

 

 


