
Besöksstatistik Krisinformation.se april 2013 

En oro för hepatit A från frysta bär gav trafik till Krisinformation.se och saken diskuterades flitigt i 

sociala medier i april. Myndigheters rapportering om salmonella i djurfoder och Influensa A (H7N9) 

i Kina drev trafik till startsidan och besökssiffrorna höjdes i slutet av april av nyheten om 

alarmeringsutredningen.  

 

 

Den 16, 18, 22 och 29 april var de dagar då Krisinformation.ses startsida tog emot flest besök. 

Nyheter om salmonella, hepatit, Influensa H7N9 samt eldningsförbud och alarmeringsutredningen 

drev trafik till startsidan.  

 

April månad jämfört med gångna månader  

Under månaden besöktes startsidan 10922 gånger, vilket med undantag av december 2012 var den 

högsta siffran på nästan ett år.  



Mest lästa nyheter i april 2013 

  

Bild över några av de mest besökta nyheterna i april 2013. Källa: Vizzit.  

Det var sjukdomar eller risk för att få sjukdomar som präglade månaden avseende trafiken till 

Krisinformation.se. Detta trots bombattentat mot Boston Marathon, höga flöden och 

översvämningar runt Uppsala och en hel del annat denna händelserika månad. 

 Smittskyddsinstitutets rapportering om att frysta bär kan vara källan till spridning av hepatit 

A samlade 2485 besök.  

 Livsmedelsverkets frågor och svar om hepatit A var den näst mest besökta nyheten under 

månaden med över 1706 besök.  

 Eldningsförbud på flera håll i Sverige renderade 1052 besök. 

 Smittskyddsinstitutets nyhet om Influensa A (H7N9) gav 823 besök.  

 Jordbruksverkets rapportering om salmonellasmitta i djurfoder fick 868 besök samt även 410 

besök på den FAQ som gjorts i Mina sidor.  

Sociala medier 

Nyheten om hepatit A och det eventuella sambandet med frysta bär diskuterades flitigt i 

sociala medier i mitten av april.  



 

Smoothies, barnkalas och tårta relaterades i sociala medier till utbrottet av hepatit A som 

kan ha ursprung i frysta bär. Connycoms ordmoln för Krisinformation 11 april.  

Krisinformation.se på Facebook  

Allmänt om Krisinformation.se på Facebook 

Krisinformation.ses besökare på Facebook kommer mestadels från Stockholm och Göteborg. 

Noterbart är att fler användare finns i Uppsala, Karlstad och Ånge än i storstaden Malmö. 

Det finns användare i USA, Skandinavien, Storbritannien och Tyskland. Något färre kvinnor 

än män tar del av Krisinformation.se på Facebook. Bland männen är de flesta 

Facebookanvändare som följer Krisinfo mellan 35 och 44 år, medan fler kvinnor mellan 45 

och 54 år tar del av Krisinformation.se den vägen.  

 

 



 

Delningar och räckvidd för Krisinformation.se på Facebook  

I april delade eller kommenterade 6,47 procent av våra besökare på Facebook aktivt ett 

inlägg om Röda Korsets eftersökningstjänst i samband med bomberna vid Boston Marathon. 

Höga siffror fick också tips på hjärt- och lungräddning på barn.  

 
 

 

Som man ser under kolumnen räckvidd klickade dock fler (4354) på inlägget om 

Smittskyddsinstitutets nyhet om frysta bär utan att dela den sidan. Inlägg som de övre 

inbjuder till interaktion, medan SMI:s nyhet når fler. Normal räckvidd i april för inlägg på 

Krisinformation.se är via Facebook från några hundra till drygt 1200 personer.  



 

Krisinformation.ses inlägg på Facebook om översvämningar, salmonella i djurfoder, ett jordskalv i 

Iran och telestörningar nådde drygt ett tusen personer vardera i mitten av april.  

 

 

 


