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Risken för hepatit A genom jordgubbar spreds och lästes både på webbplatsen och i 

sociala medier, men information under oroligheterna aktiverade flest användare på 

Facebook och Twitter. Antalet besök på Krisinformation.ses startsida i maj landade på 

14902 och antalet visningar av förstasidan kom 19248 stycken.  

Maj månads nyheter 

 

Nyheten från Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket med kokningsrekommendationer för frysta 

jordgubbar den 22 maj lästes över 1400 gånger.  Den utökade reseavrådan för Turkiet den 11 maj fick 

920 besök. Bland nyheterna om oroligheter i förorter fick Kommunerna om skadegörelsen 

(publicerad 22 maj) flest, 839 besök.  



Belastningen på startsidan var relativt jämn, med märkbara ökningar den 8, den 24 och den 28 maj. 

Från den 21 maj dominerades nyhetsflödet av rapportering kring oroligheter i förorter till Stockholm 

och på andra håll. Den 28 gick Krisinformation.se ut med SMHI:s nyhet om att värmevarningar införs. 

Den 8 maj kan trafiken delvis ha drivits av svaren på Krisinformation.ses fråga via Twitter om tips på 

gästbloggare.  

Övrigt startsidan:   

Under slutet av månaden kom över 300 besök via Järfälla kommuns webbplats som länkade till 

Krisinformation.se under de pågående händelserna.   

Sociala medier: Twitter 

På Facebook nåddes ett stort antal användare av den första nyheten om hepatit A och jordgubbar, 

men på Twitter var det fler som vidarebefordrade informationen om kommuners aktiviteter i 

samband med oroligheterna. 54 personer förmedlade Krisinformation.ses sammanställning av 

kommuners information. 38 twittrade vidare Polisens och Botkyrkas info om möte och dialog.  

Jämförelsevis retweetades nyheten om jordgubbar den 22 maj 21 gånger och den uppföljande 

nyheten den 31 maj 24 gånger.  

 

Sociala medier: Facebook 

 

Aktiviteten på Facebook dominerades av inlägget om Brandkåren Attundas statusuppdatering under 

oroligheterna. Var femte som fick det inlägget skapade en ny händelse; en åtminstone bidragande 

orsak kan vara att räddningstjänstens egen information om oroligheterna var sparsam medan 



polisen, medier, allmänhet och vissa kommuner ändå informerade ganska regelbundet om 

händelserna (åtminstone mot slutet av den första veckan).  

På Twitter däremot var det bara ett fåtal som vidarebefordrade samma inlägg.  

Över 4500 Facebookanvändare nåddes av den första nyheten att hepatit A kan finnas i frysta 

jordgubbar.  

 


