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Förord 

Vi är tacksamma för alla positiva möten med företrädare för regering och 

kommuner och med de tekniska informatörer som jobbar nationellt, regionalt 

och lokalt i Japan för att förklara vad sanering efter kärnteknisk olycka 

innebär. Kankyo Saisei Plaza i Fukushima stad, Kawauchi kommun och Iitate 

kommun tog emot oss för generösa möten och visningar av anläggningar, 

informationsmaterial och utställningar. Vi har även blivit vänligt bemötta av 

flera föreningar och ideellt arbetande personer som jobbar med att möta barn 

och föräldrar. Ett urval av berättelser som vi fått med oss finns i denna rapport 

i förkortad form.  

Flera personer bidrog till att undersökningarna kunde genomföras. Aki Siegel 

tog under hösten 2017 kontakt med föräldraföreningar och intervjuade dess 

företrädare vid en studieresa. Nagisa Yokoyama agerade som tolk och lots i 

Japan under studieresan i september 2018. Caroline Johansson har översatt en 

broschyr till svenska från japanska. Företaget Endoxa AB har genom Tomas 

Nilsson bidragit med en delundersökning, vilken redovisas i en bilaga till denna 

rapport.  
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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med undersökningen är att knyta retoriska uppgifter i 

informationsarbetet vid sanering efter en kärnteknisk olycka till konkret 

utformning av information, muntlig och skriftlig. Hur möter myndigheters 

budskap om sanering och återställning upp mot mottagarnas behov av 

kommunikation? 

 

Undersökningarna har avgränsats till att fokusera på vissa nyckelgrupper av 

myndigheter (kommuner, utställningen Kankyo Saisei Plaza) och vissa 

mottagare (föräldraföreningar, svenskar i Japan) samt en jämförelse av deras 

informationsmaterial. Metoderna för undersökningen är intervjuer och 

retorikanalys av broschyrer. Teoretiskt fokus ligger på tre aspekter av retorik 

för återhämtning: begriplighet, identifikation och värderingar. I 

undersökningens resultat lyfts bland annat följande utmaningar: 

 

 Återställning av boende, infrastruktur, service, arbetsplatser m.m. ges 

en symbolisk innebörd. Tiden som krävs för att samhället återställs 

visuellt och praktiskt inverkar på återhämtning från olyckan som 

krishändelse.  

 Saneringsarbetare och andra personer kan agera som förebilder i 

kontakten med drabbade människor. Det kräver en förståelse för vilken 

roll dessa personer spelar för återhämtningen, som informella ledare i 

samhällets själv-organisering för återuppbyggnad. 

 Återhämtning efter kris handlar om att föra en diskussion mellan 

myndigheter, allmänhet, drabbade m.fl. för att skapa visioner om 

framtiden, delta i beslutsfattande och leda människor ur krisen. På så 

sätt får människor stöd i att ta praktiska livsbeslut i samtal med andra 

drabbade och med de som har ansvar för återuppbyggnad. Förtroende 

för det demokratiska systemet och dess aktörer (regering, region, 

kommun) kan då gynnas. Vissa konkreta råd ges inom retorikteori för 

att ledarskapet vid fysiska möten ska förmedla en lugnande stämning. 

 Kännedom om den lokala kulturen och talarens egna lokala förankring 

betonas även i fallet Japan för förtroende mellan myndigheter och 

drabbade. Vi menar att anledningen till att lokal förankring tillmäts 

stor betydelse är att mötet med myndigheter tolkas som en 

symbolhandling av deltagare. Representanter från myndigheter som 

håller i möten med drabbade blir sedda utifrån hur de anses värdera 

den kommunikativa relationen med människor. Mötet handlar därmed 

om så mycket mer än att föra ut information om strålskydd. En nyckel 

till att skapa förtroende för de uppgifter som sprids av myndigheter är 

att människor uppfattar avsändarens attityd som helhjärtad. Det 

handlar alltså inte enbart om att sprida information utan också om att 
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bemöta mottagaren som en viktig part och visa prov på en viss 

innerlighet i kontakten.  

 Genom databaser, visuella hjälpmedel som kartor, grafer mm, 

nyhetsbrev och hemsidor m.m. kan de drabbade följa arbetet med 

sanering och hålla kontakten. Information hjälper människor att ta 

beslut. Det finns ett krav på att publicera allt tillgängligt och öppet.  

Facktermer behöver förklaras. Information måste ändras i takt med att 

ny data kommer fram. Det kan vara svårt för målgrupperna att sätta sig 

in i sakfrågan och förstå information. Särskilt svårt är det att förstå nya 

termer då vi som drabbade befinner oss i en uppriven situation av akut 

krishantering.  

 Faktabudskap kan kombineras med budskap som visar värdet av fakta, 

vad fakta kan användas till och vad målbilden är för återhämtning. Vi 

har sett i jämförelsen mellan informationsbroschyrer att det finns olika 

sätt att framställa fakta i relation till värderingar, med en tydlig skillnad 

mellan myndighetsbroschyrer och material från föräldraföreningar. 

Främst har föreningarna ett större mått av bemötande av oro och en 

uttalad vision om framtiden. Myndigheternas material är mer inriktat 

på att visa vilka åtgärder som gjorts och värdet av dem. 

I redovisningen nedan presenteras intervjuer, intryck från en studieresa, en 

analys av informationsbroschyrer, två exempel på kommuners erfarenheter av 

information om saneringsarbetet samt en beskrivning av utställningen Kankyo 

Saisei Plaza. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion till projektet 

Efter våren 2017 finns en unik möjlighet att lära av det japanska arbetet med 

kommunikation efter kärnteknisk olycka. De områden som evakuerades efter 

olyckan i kärnkraftverket Fukushima Daiichi, 11 mars, 2011, bedöms till stor del 

vara sanerade från utsläpp av radioaktivt material. De som drabbades av 

evakueringen uppmanas till att flytta tillbaka till sina tidigare hem. 

Återflyttning till evakuerade områden gäller den del av krishanteringen som 

har att göra med återhämtningsfasen av en kris. Målbilden är då att återgå till 

ett nytt normaltillstånd, även om det aldrig kan bli som före händelsen. I 

återhämtningsfasen ställs frågan när en krishändelse kan ses som avslutad. I 

vilken grad kan vi återgå till vardagen. (Nohrstedt 2000) 

I REKO-projektet har vi studerat retoriken i att informera och kommunicera 

om saneringen av evakuerade områden till de drabbade. Övergripande handlar 

en sådan typ av kriskommunikation om att värna de grundläggande 

samhällsvärden som hotas då kärnkraftolyckan inträffar (t.ex. humanitära, 

materiella, demokratiska).  Medborgarens behov av retoriska budskap för att ta 

sig igenom krisen sätts då i centrum. Av särskilt intresse för sanering och 

återhämtning är uppgifterna att formulera begriplig information och att ge 

symboliskt stöd till människors bearbetning av händelsen. (Vigsø 2018) 

Utifrån tidigare forskning inom olika ämnesområden kan framför allt fyra 

sammanlänkade retoriska uppgifter formuleras för myndigheter i relation till 

drabbade. Alla dessa uppgifter innebär att informera och kommunicera om 

utsläppet och dess möjliga hälsorisker: 

1)  Stödja människors praktiska livsbeslut (boende, vanor, livsmedel, 

mm). (Takahashi 2016) 

2)  Främja återhämtning från olyckan som krishändelse. (Murakami m. fl. 

2017) 

3) Återuppbygga förtroendet för kontrollen av kärnkraftindustrin. 

(Cotton, m. fl. 2015) 

4) Bygga förtroende för det demokratiska systemet, dess funktioner och 

aktörer (regering, region, kommun etc). (Nohrstedt 1991) 

I följande rapport diskuteras dessa uppgifter i relation till konkreta situationer 

som informatörer m.fl. ställts inför. Projektet är tvärvetenskapligt 

(fysik/retorik) vilket innebär att resultaten kan tillämpas inom båda dessa 

områden.  

Erfarenheter från undervisning i strålningsfysik kan nämnas som en kort 

inledning i vad projektet har handlat om. Många olika typer av frågor kommer 

från deltagare vid utbildningar om strålskydd. Vi anser att svaren på dem 
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kräver ett mått av retorisk kompetens för att nå fram till åhörarna. Det kan 

handla om att förklara på ett begripligt sätt, och om att knyta an till 

människors uppfattningar och erfarenheter när det gäller följande: 

• Vetenskapliga termer (t.ex. dos, mätenheter, radioaktiva nuklider) 

• Skillnaden mellan hälsorisker beroende på intern eller extern 

exponering. 

• Olika typer av strålning. 

• Skillnaden mellan strålning och radionuklider. 

• Skillnaden mellan strålning och kontaminering. 

• Övergången mellan akuta och senare strålskador. 

• Varför det finns gränsvärden/referensvärden. 

• Svårigheterna med att sanera ett område. 

• Mätinstrumentens precision och kvalitet. 

I följande rapport knyter vi de retoriska uppgifterna och utmaningarna till det 

konkreta fallet Japan efter olyckan 2011.  

1.1.1 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med undersökningen är att knyta retoriska uppgifter i 

informationsarbetet vid sanering efter en kärnteknisk olycka till konkret 

utformning av information, muntlig och skriftlig.  

 

Frågeställning: Hur möter myndigheters budskap om sanering och 

återställning upp mot mottagarnas behov av kommunikation? 

1.1.2 Tillvägagångssätt och urval av material 

Frågeställningen har avgränsats till att fokusera på vissa nyckelgrupper av 

myndigheter och mottagare och en jämförelse av informationsmaterial som de 

använder. 

 

Det övergripande syftet uppfylls genom två huvudsakliga metoder och 

material: 

 

1) Intervjuer. Hur ser nyckelpersoner på retoriska utmaningar med att 

sprida information. Vänligen kontakta författarna för tillgång till de 

källor som citeras i redovisningen. 

2) Retorikanalys av informationsmaterial. Materialet bifogas till 

rapporten. 

Myndigheterna studeras på kommunal, regional och nationell nivå.  

Därutöver har observationer gjorts av utställningen Kankyo Saisei Plaza samt 

av miljön i drabbade områden. 
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Kommuner 

Ett första urval av kommuner gjordes med kriterierna att kommunerna skulle 

ligga inom den zon som evakuerats efter kärnkraftsolyckan, samt att de skulle 

ligga i inlandet (för att minska den direkta sammanblandningen med 

kommunikationsproblem som följde av tsunamin som inträffade strax före 

haveriet vid kärnkraftverket). Inbjudan skickades till Iitate, Kawamata, 

Katsurao, Tamura och Kawauchi, och vi fick kontakt med två av dessa - Iitate 

och Kawauchi. De presenteras närmare senare i rapporten. 

Region 

Utställningen ”Kankyo Saisei Plaza” (miljöuppbyggnadstorget) motsvarar den 

regionala nivån i urvalet. Utställningen har sedan år 2012 fungerat som ett 

informationscentrum om strålskydd, om sanering efter Fukushimaolyckan och 

om återuppbyggnad. Tekniska informatörer erbjuds till skolor och till lokala 

möten med drabbade och andra berörda. De håller föreläsningar och 

presentationer samt producerar olika former av informationsmaterial. Vid 

studiebesök hos ”Kankyo Saisei Plaza” intervjuade vi tekniska informatörer och 

en regeringsrepresentant från miljödepartementet som är ansvarig för 

utställningen och informatörernas arbete. 

Nyckelgrupperna av mottagare är i denna undersökning föräldraföreningar och 

svenskar i Japan. Undersökningen om svenskar i Japan har utförts av företaget 

Endoxa AB. En rapport från det delprojektet redovisas i Bilaga 1. 

Föreningar 

Föreningar som har bildats efter den japanska kärnkraftsolyckan 2011 och som 

riktar sig till barnfamiljer är viktiga att studera eftersom de kan ses som en länk 

mellan myndigheter och drabbade. Föreningarna förenar uppgiften att stötta 

människor att hantera krisen med uppgiften att sammanställa och publicera 

begriplig information om hälsorisker kombinerat med strålskydd. Ofta 

arrangerar de diskussionsgrupper, möten med myndigheter, seminarier, deltar 

vid utställningar och ordnar semesterläger för drabbade familjer. I vissa fall 

ägnar sig föreningarna även åt opinionsbildande arbete i frågor som rör de 

drabbades situation. 

 

Utifrån ett första urval av 40 organisationer valdes 8 ut för intervjuer, enligt 

följande kriterier: 

a) föreningarna är ideella och icke-statliga, samt 

b) primärt utan politiska motiv, d v s snarare inriktade på att sprida 

myndighetsinformation till sina medlemmar. 

1.1.3 Delstudierna i relation till varandra 

Undersökningarnas utformning med intervjuer, retorikanalys och 

observationer ska gynna jämförelser mellan delstudierna. Dels kan jämförelser 

göras mellan intervjuer med t.ex. myndigheter och föreningar, dels kan 

jämförelser göras mellan intervjuer och informationsmaterial samt observation 

av utställningen vid ”Kankyo Saisei Plaza” samt observation vid rundtur i det 

drabbade området.  
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1.1.4 Avgränsningar 

Utifrån frågeställningarna och det material som ligger till grund för bakgrund 

och undersökningar så kan vi se några områden som inte täcks in i detta 

forskningsprojekt.  

Rapporten tar inte upp kommunikation om förvaring av avfall. Större delen av 

arbetet med att finna ”temporary storage sites” (TSS) utelämnas i rapporten.  

En stor del av kommunikationsarbetet har förts gentemot massmedier såsom 

press, radio, tv och i sociala medier. I rapporten förs inte någon ingående 

diskussion av några specifika förutsättningar beroende på medieformat. 

Många privata företag var inblandade i saneringsarbetet. De hade också krav 

på sig från myndigheternas sida att kommunicera med de drabbade och med 

allmänheten. Den uppgiften kommer inte att studeras närmare i rapporten. 

1.2 Bakgrund 

Fukushima prefektur hade ca 2 miljoner invånare före kärnkraftsolyckan. 

Regionen består till ca 70% av skog. Det är den tredje största regionen till ytan i 

Japan med ca 14 000 km². Tokyo ligger ca 250 km söderut och nås via t.ex. 

snabbtåg eller motorväg. Före olyckan var Fukushima prefektur den största 

elproducenten i landet. (Ministry of the environment, Japan, 2018, kap. 2) 

Det radioaktiva material som spreds under olyckan vid TEPCO:s anläggning 

Fukushima Daiichi var enligt analys av den japanska myndigheten för 

kärnkraftsäkerhet bland annat radionukliderna strontium-89, strontium-90, 

xenon-133, jod-131, cesium-134, cesium-137, tellurium-129 och plutonium-238. 

Utsläppet av cesium-137 var i storleksordningen 15 petaBq (1,5*1016 Bq). Utav 

dessa ämnen var det främst utsläpp av cesium-137 som på grund av ämnets 

relativt långa halveringstid (ca 30 år) har krävt sanering. Utsläppen av cesium 

fördes upp i atmosfären p.g.a. den höga värmen och nådde marken med 

nederbörd eller torrdeposition (gravitation och eventuell turbulens i luften gör 

att partiklar faller ner på marken i plymens spår). På vissa platser kan större 

mängder av cesium samlas beroende på hur t.ex. regnvatten förflyttas. Det 

bildades lokala s.k. ”hot spots” där dagvatten koncentreras, d.v.s. längs gator, 

vid stuprör och brunnar. (Ministry of the environment, Japan 2018, kap. 2) 

Spridningen av radioaktiva ämnen efter ett utsläpp beror på vindriktning, 

vindstyrka samt eventuell nederbörd i området. Svenska myndigheters 

rapportering om spridningen efter utsläppen vid Fukushima Dai-ichi citeras 

här: 

 

”Utsläppen fördes sydväst om verket med svaga vindar, från midnatt den 14 

mars fram till tidig morgon den 15 mars och nordväst om verket under 

eftermiddagen den 15 mars. Regn observerades i Fukushima från den 15 till 

den 17 mars. Utsläppen under denna period gav upphov till områdena 

nordväst om kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi med högst markbeläggning 

i prefekturen Fukushima. Utsläppen fördes söderut från midnatt den 21 mars 

till tidig morgon den 22 mars.” (Socialstyrelsen 2013, s. 39) 
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Sammanfattningsvis kan man i efterhand konstatera att de höga nivåerna av 

beläggning hamnade nära kärnkraftverket, både söder om, väster om och 

nordväst upp i ett plymstråk hela vägen upp till Fukushima stad för de utsläpp 

som gick in över land. Flera utsläpp gick ut över havet och är inte del i det 

problem med kontamination som Japan idag hanterar. 

Saneringen av de evakuerade områdena har enligt det japanska 

miljödepartementet genomförts genom förflyttning, blockering och 

avspärrning. Lager av jord, grenar och löv har förts bort. Sand och cement har 

används för att täcka över strålkällor och vissa områden är förbjudna att vistas 

i. (Ministry of the environment, Japan, 2018, kap. 2) 

 

Saneringsarbetet har observerats av MSB:s personal som gjort studiebesök i 

berörda kommuner. Enligt observatörernas rapport skrapades eller blästrades 

översta lagren av asfalten bort. Vissa ytor, t.ex. träd, putsades för hand. 

Vattenledningar sköljdes med högtryckstvätt. Damm och spillvatten samlades 

och dammsögs upp under hela processen. Trädgårdar sanerades med hjälp av 

grävmaskin och spade, ytor sköljdes av med högtryckstvätt. 

 

Vid studiebesök hos Kankyo Saisei Plaza i september fick vi information om 

hur saneringsarbetet utfallit. Det tog enligt utsago 40-60 mandagar att sanera 

en villa och om man multiplicerar detta med 600 000 hem (antalet sanerade 

bostäder i Fukushimaregionen) blir det ca 36 miljoner arbetsdagar, d v s det tar 

ca 1,5 år för 100 000 heltidsarbetande personer att åstadkomma. Nu när man 

sanerar fasader så använder man en torr duk med klistrig yta som man drar 

över och cesiumet fastnar eller skrapas av. 2017-2018 slutade man göra 

uppföljningar inomhus av dosreduktionen från saneringen men innan dess 

gjorde man detta. I Fukushima sanerade man 6 000 ha jordbruksmark, varav  

2 000ha återgick till risproduktion, 2 000 ha till grönsaker och 2 000 ha 

kommer användas för solpaneler för elproduktion.  

Sato och Lyamzina (2018) sammanfattar några officiella siffror för 

saneringsprojektet. Kostnaden fram till 2017 beräknas vara ungefär 24 

miljarder USD. 16 000 000 kubikmeter av jord och andra material fanns då 

delvis utspritt i tillfälliga förvar runt om i Fukushimaprefekturen. Mycket av 

avfallet förvaras fortfarande lokalt i kommunerna.  

 

Den japanska återhämtningen efter kärnkraftsolyckan 2011 beskrivs som en 

överväldigande uppgift, trots landets starka tradition av återhämtning efter 

katastrofer. Omfattande förflyttningar av människor – ca 114 000 personer      

p. g. a. kärnkraftsolyckan – har krävt olika nivåer av psykosocialt 

omhändertagande. (Investigation Committee..2011, s. 53) De som jobbade med 

att genomföra saneringen hade kanske själva flyttat ifrån evakuerade områden 

eller hade jobbat på kärnkraftverket som drabbats av olyckan. Eftersom det 

inte fanns några tidigare erfarenheter att bygga på utgick arbetet från ”trial and 

error” och improvisation. Japan formligen dammsög resten av världen på 

information och kunskap om återhämtning efter kärntekniska olyckor, stora 

som små. Man sökte information kring teknik och metodik för sanering. En del 

av arbetet handlade emellertid om att bemöta känslor av ilska och frustration, 
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olika former av kritik samt praktiska frågor om boende, ekonomisk ersättning 

o.s.v. (Ministry of the environment, Japan, 2018, kap. 3) 

Omhändertagandet av de personer som flyttats från evakuerade områden 

innehåller ett antal krävande uppgifter. Ca 15 000 tillfälliga boenden 

efterfrågades av de drabbade kommunerna direkt efter olyckan. Ca 7 000 

personer vistades i maj 2011 i ca 130 tillfälliga inrättningar. De drabbade 

behövde också tillfälliga tillstånd att besöka sina gamla hem för att hämta sina 

tillhörigheter. Hälsokontroller genomfördes av de evakuerade. (Government of 

Japan 2011, Bilaga 10) 

Förutom de enorma behoven av arbetare och förvaringslösningar för avfall har 

utsläppen från de skadade reaktorerna fortsatt i mindre skala efter den akuta 

krisen. Ett omfattande utredningsarbete krävs för att förstå orsaker till olyckan. 

(Suzuki, Kaneko 2013, s. 48ff) 

Under 2017 har ett delmål i saneringsarbetet uppnåtts då vissa kommuner, 

som evakuerats med avsikt att åter bli beboeliga, ansetts tillräckligt sanerade. 

 
Fukushimaprefekturen satsar på att bli fri från kärnkraftsel 2040. Iitate 2018-09-17. 
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2. Delstudier 

2.1 Informationskampanjen om sanering 

Den japanska regeringen delar in hanteringen av kärnkraftolyckan i mars 2011 

i olika perioder. Den första perioden sträcker sig till december 2011 och 

beskrivs som akut hantering och förberedelser för sanering. Uppgifterna då var 

främst att inventera områden som krävde sanering och erbjuda grundläggande 

information om joniserande strålning utifrån lärobokskunskap. Under denna 

period var målet att få kontroll över situationen och ge tydlig information om 

händelseförloppet, om strålskydd och om hanteringen av händelsen. Det tog 6 

månader att få fram ny lagstiftning som förutsättning för saneringen där man 

kan göra ”ingrepp i annans rätt.”  (Ministry of the environment, Japan, 2018, 

kap. 5, Studiebesök vid Kankyo Saisei Plaza 18-09-19) 

 

Den andra perioden kallas för uppstart av sanering, från januari 2012 till 

december 2013, med saneringsplaner och avfallsförvar. Då prioriterades att 

förklara metoder och tekniker i saneringen, hur avfallshanteringen skulle 

fungera, samt att förklara hur de radioaktiva isotoperna av cesium sprids och 

fastnar i miljön. (Ministry of the environment, Japan 2018, kap. 5) 

 

Under den tredje perioden, som kallas för accelerationsperiod, januari 2014 till 

september 2015, var antalet saneringsarbetare som flest – i genomsnitt 20 000 

under sommaren 2014. Då började även evakueringarna att lyftas, och invånare 

att återvända. Olika typer av insatser krävdes under denna period: psykosocialt 

stöd, stöd till återuppbyggnad av boendekvarter, information om strålskydd. 

(Ministry of the environment, Japan, 2018, kap. 5) 

 

Därefter följde den senare saneringsperioden, oktober 2015 till mars 2017. 

Under denna tid sanerades vissa kommuner färdigt och invånare började 

återvända. Efter mars 2017 fortsätter arbetet med att ta hand om områden som 

fortsatt är avstängda för återflytt. Under denna period har det varit viktigt att 

förklara skillnader i mätresultat mellan olika områden, och bemöta oro för att 

utsläpp fortfarande kan finnas kvar. Utåtriktad information nationellt och 

internationellt hjälper att stärka bilden av Fukushimaregionen. (Ministry of the 

environment, Japan, 2018, kap. 5) 

2.1.1 Ansvar för information 

Före olyckan fanns inte någon lagstiftning för att hantera situationer med 

utsläpp från kärnkraftverk utanför anläggningens närmaste område. Därför 

instiftades lagen som på engelska översätts “Act on Special Measures 

concerning the Handling of Environment Pollution by Radioactive Materials 

Discharged by the Nuclear Power Station Accident Associated with the Tohoku 

District Off the Pacific Ocean Earthquake that Occurred on March 11, 2011”, 

förkortad till “Act on Special Measures”. (Ministry of the environment, Japan, 

2018, kap. 3) 
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Det japanska miljödepartementet var med stöd av den instiftade lagen 

ansvarigt för saneringsarbetet efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima, 

genom en särskild grupp som skulle ta fram en plan för genomförande enligt 

lagens regelverk. Departementet gav instruktioner om hur saneringen skulle gå 

till, förvaring av avfall, samt ansvarade för mätningar och kontroller av 

utsläppet. Departementet beslutade även om vilka områden som skulle 

saneras, eller delegerade beslut om saneringen till region, som i sin tur 

planerade åtgärder tillsammans med kommuner. Principen var att 

kommunerna så långt det var möjligt skulle administrera saneringen, men att 

de kommuner vars förvaltning flyttats skulle få hjälp av regeringen med att 

genomföra sanering. Regionalt skapades för Fukushima prefektur ett 

”decontamination promotion team” med personer från regeringen, 

miljödepartementet, och från Japan Atomic Energy Agency (JAEA) för att 

samordna kontakterna med kommuner om saneringsarbetet. Den regionala 

gruppen fick i uppgift att stödja genomförandet av den kommunala saneringen, 

bl. a genom tekniskt support, utveckling av standarder, ekonomiskt stöd och 

saneringen av prefekturens administrativa fastigheter. (Ministry of the 

environment, Japan, 2018, kap. 3) 

Genom Kankyo Saisei Plaza i Fukushima stad bedrevs informationsarbete som 

innebar att erbjuda tekniska experter till allmänna möten och att skapa och 

distribuera informationsmaterial. På kommunal nivå gjordes även 

informationsinsatser genom hemsidor, genom att arrangera möten mellan 

befolkningen och miljödepartementet, och samråd med markägare om 

tillfälliga förvar för kontaminerat saneringsavfall. Kommunerna koordinerade 

även arbetet med återuppbyggnad genom att t.ex. verifiera mätresultat, justera 

evakueringsområden och kontinuerligt planera för återflytt av invånare. 

(Ministry of the environment, Japan, 2018, kap. 3) 

2.1.2 Saneringsplan 

Planen var att under fem års tid sanera ett område som kallas ”Special 

Decontamination Area” (SDA), d v s ett område med 11 kommuner, ca 80 000 

invånare före olyckan. I slutet av år 2017, då de gröna områdena på kartan 

nedan hade öppnats för återflytt hade, enligt utsago, ett område med 23 000 

boendefastigheter och 18 000 hektar av jordbruksmark, vegetation och vägar 

sanerats.1 SDA bestod av två områden som kallades Deliberate Evacuation Area 

(mörkgrönt område på bilden nedan) och Restricted Area (grått område på 

bilden nedan). Det japanska miljödepartementet var ansvarigt för saneringen i 

SDA och en saneringsplan upprättades för varje kommun med beskrivning av 

områden, saneringsmetoder, prioriteringar och tidsplan. Saneringsplanen 

uppdaterades regelbundet och diskuterades lokalt i möte mellan ansvariga på 

olika nivåer, invånare och vetenskapliga experter. (Ministry of the 

environment, Japan, 2018, kap. 3, 5) 

                                                           
1 Kommuner stod också under övervakning då värdena som uppmättes ännu inte nådde upp till gränsen 
för att saneras (Intensive Contamination Survey Areas, ICSA). I ICSA ingick följande antal kommuner 
per prefektur: Iwate (3), Miyagi (8), Ibaraki (19), Tochigi (7), Gunma (8), Saitama (2), Chiba, 
Fukushima (36). Utöver dessa ingick 12 kommuner initialt i ICSA och avfördes. (Ministry of the 
environment, Japan, 2018, kap. 5) 
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 Källa: Japanska Miljödepartementet.  
 

Målet var att lyfta evakueringarna då den årliga dosen för invånarna kunde 

bedömas bli mindre än 20 mSv. Grundläggande infrastruktur skulle finnas på 

plats, såsom elektricitet och vatten, transportmedel och sjukvård, med särskilt 

fokus på barnens livsmiljö. Bedömningen av måluppfyllelsen låg på 

kommunerna själva, i samråd med medborgarna. (Ministry of the 

environment, Japan, 2018, kap. 1) 

För skolor var målet att nå mindre än 1mSv per år i exponering från själva 

olyckan för barnen, d v s mindre än 0, 12 µSv/timme. Men till en början var 

målet att nå ner till 3.8µSv/timme, baserat på en uträkning av vistelse utomhus 

ca 8 timmar per dag. Detta skulle ge de drabbade en dos på ca 10 mSv/år i extra 

stråldos (Ministry of the environment, Japan, 2018, kap. 1, 2) 

Resultaten av saneringen blev att den uppmätta strålningnivån i luften från 

radioaktiva ämnen på marken (mätning en meter ovanför marken) minskade 

med 65% i genomsnitt, där 50% av reduktionen berodde på sönderfall av 

främst Cs-134 och resterande 15% i dosreduktion berodde på 

saneringsåtgärderna.  

När det gäller grödor så har man lärt sig väldigt mycket längs vägen. Man antog 

från början att upptaget var 10%, med hjälp av lantbruksuniversiteten. Det 

visade sig senare att upptaget i grödor snarare låg på 1-2% i snitt. Normalt är 

det ca 15cm fruktbar jord i japanska jordbruket. På de områden som var 

belagda upp till 50kBq/m2 så valde man metoden att skrapa av 5cm och sedan 
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fylla på med 5cm ren sand/mtrl och blanda om de översta 5cm igen och behålla 

en 15cm tjock fruktbar jordyta att odla i. Utanför evakueringszonen så valde 

man att börja odla igen dec 2011 utan grävning för att istället plocka upp 

överskridande av gränsvärden i livsmedelskontrollen. 

2.1.3 Målgrupper för information om sanering 

Kommunikationen riktades till stor del till ägare och förvaltare av 

markegendom, som informerades och deltog i flera delar av saneringen. 

Information och möten handlade om följande: 

- Tillgång till fastigheter.  

- Inventering av egendomsgränser. 

- Dokumentation av fastighetens tillstånd före sanering. 

- Upprätta individuell saneringsplan. 

- Bevittna saneringsarbetet om intresse fanns. 

- Samråd om mätresultat för uppdatering av saneringsplan.  

Markägarna var utspridda till olika evakueringsplatser så det krävdes 

administrativt arbete att få tag i dem. Om personerna inte gick att få tag i 

publicerades saneringsplan i lokaltidningen för att erbjuda e v klagomål inom 

en viss tidsram. I saneringen var tillit mellan saneringsarbetare och 

fastighetsägare viktigt för att komma överens. Det fanns dock en mängd olika 

skäl till att fastighetsägare inte ville ge sitt tillstånd till saneringen. Flera hade 

att göra med överenskommelsen om detaljerna kring sanering. Det kunde gälla 

bedömningar om tillräcklig sanering, saneringens omfattning, hanteringen av 

avfallet eller kompensation. Miljödepartementet nämner att svårigheter med 

att förstå vad saken gällde kunde bidra till att människor i vissa fall tvekade att 

godkänna saneringsplaner. Delvis därför att kunskapen i frågan var invecklad, 

delvis därför att formuleringar var otydliga från myndigheternas sida (t.ex 

skillnaden mellan deterministiska och stokastiska skador av radiakstrålning). 

Ilska gentemot industrin och kontrollmyndigheter bidrog också till sämre läge 

för att komma överens. (Ministry of the environment, Japan, 2018, kap. 4) 

Under saneringsarbetets gång informerades lokalbefolkning och de som 

förflyttats kontinuerligt genom organiserade guidade turer, samt med hjälp av 

visualiseringar av mätresultat, t.ex. genom att indikera områden med mer eller 

mindre utsläpp i olika färger. Lokala utställningar kunde öka kunskap, 

demonstrera arbetets framsteg, ge tillfälle till samtal mellan saneringsarbetare 

och utgöra en samlingsplats för de som återvände tillfälligt till sina gamla 

bostäder där de kunde träffa grannar. (Ministry of the environment, Japan, 

2018, kap. 4) 
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2.1.4 Kanaler för informationskampanjen 

Styrgruppen för utställningen Kankyo Saisei Plaza ser på riskkommunikation 

som 1) spridningen av vetenskaplig information 2) dialog för att förstå 

varandra 3) ett sätt att bygga förtroende mellan berörda parter med mål att 

samarbeta. (Ministry of the environment, Japan, 2018, kap. 5) 

Översiktligt har japanska myndigheter informerat lokalbefolkningar genom 

följande, som på olika sätt faller in under de tre delarna av riskkommunikation 

som nämns ovan: 

 

 Regeringens hemsida 

I januari 2012 startades en hemsida särskilt för information om sanering 

via miljödepartementet. Där finns information om syftet med sanering och 

dess metoder, hur arbetet fortskrider, hur avfallet hanteras, om vilka möten 

som hålls, länkar till medier och myndigheter och policydokument. Den 

engelska versionen av sidan finns via http://josen.env.go.jp/en/  

 Telefonrådgivning – ”Decontamination Dial 110” (Hotline) 

Från och med december 2011 kunde människor ringa och få svar på frågor 

om miljödepartementets arbete. Fram till mars 2012 fick telefonlinjen ca 

2200 samtal. 

En telefonlinje startades även där människor kunde anmäla misstanke om 

brister i saneringsarbetet. 

 Forumet ”Decontamination Information Plaza” genom utställningar, 

workshops och möten med experter lokalt i kommuner. 

 Pamfletter, animeringar, video för att sprida lättillgänglig information, 

spridda till lokala möten, myndigheters lokala kontor, banker, butiker 

samt på webben. 

 Samarbete med medier: press, radio, tv, medverkan i program. 

Exempelvis 30 minuter långa tv-program med målgrupp 

lokalbefolkning och drabbade från evakuerade områden, 

lokalradioprogram, annonser i lokaltidningar med information om 

saneringen, t.ex. kampanjen ”Thanks Helmet” för att stärka relationen 

mellan saneringsarbetare och lokalbefolkning. ”Fukushima Diaries” 

med utländska besökare som bloggar och gör videos om regionen. 

”Fukushima Today” om återuppbyggnadsarbetet. Guidade turer för 

journalister, samt distribution av video och bilder på t.ex. avfallsförvar. 

Dokumentärer om livet för de som förflyttats, filmer med modeller av 

t.ex. avfallsförvar och instruktionsfilmer om strålskydd.  

 Utställning i Tokyo ”Steps for Restoration of Fukushima”.  

 Spridning av information till lokala beslutsfattare, t.ex. råd om 

sanering.  
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Några exempel är broschyrer som förklarar mätmetoder, själv-hjälp för 

sanering, hur sanering görs i kommunen, grundläggande kunskap om 

strålskydd, förklaring av avfallsförvar, nyhetsblad till drabbade, 

instruktioner till volontärer, material till skolor i alla årskurser. 

 Lokala rådgivare 

Från december 2013 fanns lokala rådgivare för att finnas nära 

återvändande invånare och erbjuda stöd i vardagen för att underlätta 

strålskydd. Utöver individuell rådgivning hölls workshops och stöd till de 

som jobbar nära invånare såsom vårdpersonal och lärare. 

 Regionala informationsmöten.  

 Lokala rådgivningsplatser i kommunhusen via telefon eller i direkt 

möte. 

 ”Commutan Fukushima” 

Sedan 2016 startades ett miljöcentrum i Fukushima som ska sprida 

information om återuppbyggnaden, bedriva forskning och övervakning, 

samt sprida information om miljöarbetet i regionen. Där finns t.ex. en 

biograf och en konferenshall, ett laboratorium som tar emot besökare. 

Utställningens främsta målgrupp är skolor.  

 Mötesplatser för volontärer och entreprenörer 

”Positive Café”, en mötesplats för att utbyta information mellan föreningar 

som gör egna strålningsmätningar. Möten mellan olika föreningar som 

jobbar med återuppbyggnad av samhället. Guidade turer till 

matproducenter runt om i regionen som har startat upp sin verksamhet.  

(För översikt se Ministry of Environment, 2015, 2018, kap 5)  
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2.2 Intervjuer 

Japan är ett land med många olika typer av väderfenomen som orsakar 

samhällsstörningar. Stormar, översvämningar och jordskred förekommer, samt 

jordbävningar, vulkanutbrott och tsunamivågor. I många utav dessa händelser 

upplevs återuppbyggnadsarbetet som ett positivt projekt. Många händelser kan 

även kontrolleras i dagens Japan – händelser som kanske skulle orsaka 

katastrof i andra länder. (Kimura 2012). Kärnkraftolyckan 2011 upplevdes från 

regeringens sida dock som svårare och mer känslig att hantera. Det har t.ex. 

uppstått en polarisering för och emot kärnkraft som inverkar på förmågan att 

skapa uppfattning om en gemensam framtid. (Intervju 2018-09-20)  

2.2.1 Minnen från den akuta krishanteringen 

Den akuta hanteringen av händelsen är fortfarande högst närvarande i 

berättelser om situationen 2018. I intervju med en representant från en 

föräldraförening får vi veta mer om hur de drabbade uppfattade tiden direkt 

efter olyckan och hur den inverkar på deras inställning idag till att återvända. 

Till att börja med kom händelsen med olyckan i kärnkraftverket som en 

överraskning. När olyckan inträffade 2011 så fanns där ingen i regionen som 

trodde att det var något problem med kärnkraftverket. Befolkningen hade blivit 

intalad att kärnkraften var säker och problemet med kärnkraftverket i Niigata 

2007 som löstes bra ingav förtroende att det inte var något problem nu heller. 

Kärnkraftverket i Fukushima Daiichi var väldigt ekonomiskt viktigt för 

regionen och det fanns ett stort förtroende för de som jobbade där. 

Övningar för evakueringar hade genomförts, så människor hade en viss 

kunskap om vad som skulle ske praktiskt. När larmet för utrymning sattes 

igång dagen efter tsunamin så begav sig vår intervjuperson iväg till den 

förplanerade evakueringsplatsen för dem som bor inom 10 km från verket och 

fick åka buss till Kawauchi, i 4 timmar, 3 ggr längre tid än en vanlig dag. Han 

reagerade på att alla som jobbade med att utrymma folk hade skyddsdräkt på 

sig och det skrämde upp personerna i bussen. 

Trots att övningar genomförts före olyckan verkade åtgärder i den akuta 

hanteringen såsom utdelningen av jodtabletter, helkroppsmätningar av 

radioaktivitet och andra medicinska undersökningar, liksom symptom på 

försämrad hälsa såsom näsblod, förvirrande och oroande för de som 

drabbades. Samtidigt gavs lite information om skälen till t.ex. de medicinska 

undersökningarna i stunden.  

På kvällen i Kawauchi fick vår intervjuperson och hans famili jodtabletter att 

äta med information om att de skulle verka i 24 timmar, men inget ytterligare 

berättades. Dagen efter såg han att folk utomhus från prefekturen och från 

TEPCO hade skyddsdräkter och skyddsmasker på sig. De fick inga nya 

jodtabletter. Så familjen bestämde sig för att hålla sig inomhus medan andra 

familjer lät sina barn leka utomhus och föräldrarna var med ute. På TV i 

Kawauchi kunde de dagen efter se att kärnkraftverket totalhavererat och 

myndigheterna rekommenderade alla att stanna inne.  
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Sprid lugn först – informera sedan 

Vår intervjuperson säger att den huvudsakliga lärdomen utifrån hans synvinkel 

som drabbad är att det krävs en lugnande stämning vid evakueringsplatser som 

förbereder människor för att ta emot akut information om händelsen. Om vi 

inte är lugna så kan vi inte ta till oss myndighetsinformation. Istället tittar vi på 

mediernas rapportering som kan förvärra oron. (Intervju 2018-09-21) Enligt 

intervjun övade invånare i Tomioka en gång per år men när det väl var en riktig 

olycka så var alla så stressade att det inte fungerade speciellt bra.  

Både Kawauchi kommun och Iitate hade problem med informationen i den 

akuta fasen av kris. Vilket stöd hade kommunen behövt för att kunna planera 

för en sådan här händelse? Ja, till att börja med ska inte en sådan här olycka 

ske, menar intervjupersonerna i Kawauchi kommun. Utöver det så gäller det 

att tänka igenom olika scenarier noggrant och inte ha skygglappar mot att det 

värsta kan inträffa. Personal måste också utbildas i förväg som kan ta hand om 

riskkommunikation. Experter i strålningsfysik behöver finnas tillgängliga och 

förstå olika målgruppers behov av information på förhand. Svåra termer måste 

t.ex. göras begripliga för en person som inte kan någonting om strålskydd. 

(Intervju 2018-09-19)  

2.2.2 Svårt att formulera begriplig information 

Barn är särskilt utsatta för nedfall av radioaktiva partiklar eftersom de ofta 

leker utomhus och vistas nära marken. På grund av sin låga ålder bör barn 

också skyddas mot exponering för nedfallet i så stor utsträckning som möjligt. 

Föräldrar kan därför uppleva ett moraliskt ansvar att lära sig mer om 

strålskydd för att kunna skydda sina barn. Många föreningar skapades efter 

kärnkraftsolyckan i Japan 2011 för att sprida information om strålskydd till just 

målgruppen föräldrar. Dessa föreningar agerade som länk mellan regering, 

prefektur, kommun, myndigheter och enskilda föräldrar. I intervjuer med 

representanter från dessa typer av föreningar framkommer temat begriplighet 

som en retorisk utmaning. Föräldrar ställer ofta höga krav på sig själva att bli 

insatta och pressar gränserna för sin egen förmåga att tolka siffror och 

mätdata. Intervjupersoner från föräldraföreningar beskriver mottagare av 

deras information som välutbildade och med hög förmåga att förstå 

vetenskaplig text. De efterfrågar därför ofta ”rena data”. Även då de upplever 

svårigheter att förstå så efterfrågar föräldrarna informationen: “även om det är 

vetenskaplig information så behöver vi fakta”. (Intervju 2017-11-24) Därmed 

ses en retorisk uppgift för föreningar som länkar mellan myndigheter och 

drabbade: att behålla den vetenskapliga trovärdigheten i informationen (t.ex. 

precision, exakthet) samtidigt som de ska göras om att bli mer begripliga för 

målgruppen. De data som publiceras från myndigheter såsom Fukushima 

prefektur, t.ex. mätvärden för olika kommuner och livsmedel behöver ses över 

och skrivas om, sammanfattas och nya listor produceras. (Intervju 2017-11-20) 
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2.2.3 Mötas öga mot öga 

Efter kärnkraftolyckan 2011 har en stor mängd informationsmöten hållits om 

saneringsarbetet. Kawauchi kommun höll t.ex. 140 möten under 2011 för sina 

tidigare invånare (i Koriyama) med mellan 50-150 deltagare. (Intervju 2018-

09-19) De ansvariga för dessa typer av möten (kommun, regering, tekniska 

informatörer) beskriver att misstänksamhet och till viss del ilska riktades mot 

myndigheterna och regeringen. Frågor som har kommit på möten handlar 

övergripande om siffror, om var saneringen ska göras hemma hos dem och om 

gränsnivåer. Informatörerna som deltagit vid informationsmöten om 

saneringsarbetet nämner flera lärdomar om hur möten kan hållas så att 

människor känner sig väl bemötta. Mindre möten så lokalt som möjligt är att 

föredra framför stora informationsmöten på central ort. Kawauchi kommun 

gjorde erfarenheten att många inte vågar prata vid större möten och gjorde 

därför om till möten med ca 20-30 personer som fungerade bättre. (Intervju 

2018-09-19)  

Lyssnande 

Så personliga möten som möjligt är att föredra, och det bästa är om 

informatören själv har erfarenhet av olyckan, enligt de tekniska 

informatörerna. Om åhörarna kan känna igen sig i talaren som drabbad byggs 

förtroende lättare. Andra lärdomar handlar om att fokusera på lyssnande. Till 

stor del handlar lyssnande om att först lära sig mer om den lokala kulturen och 

historien och sedan ge utbildningar om strålskydd. Allt för att sätta en lokalt 

förankrad prägel på informationen. Anpassning av information till lokala 

förhållanden var inte enkel då det till en början främst fanns lärobokskunskap 

av förmedla och rådde brist på t.ex. mätresultat för specifika områden. 

Lyssnande handlar också om att låta människor berätta sin historia vid möten. 

Kanske är det till och med viktigare att lära känna människor än att informera 

om strålskydd, säger de tekniska informatörer vi intervjuar. Informatörerna 

tryckte ett flertal gånger under intervjuerna på att det i början vid mötena 

handlade om att sitta med tyst och låta de drabbade tala fritt och enbart lyssna.  

(Intervju 2018-09-20) 

Exempel på hur möten går till 

Informatörerna ger ett exempel på hur möten kan gå till. Hösten 2012, ca 1 ½ 

år efter olyckan hölls ett möte som varade i ca 2 timmar. Stat och kommun 

inledde med att presentera, därefter kom frågor från deltagarna. De som ville 

fråga mest satt längst fram. Det tog lång tid att svara på deras frågor. Mötet var 

annars relativt lugnt – tidigt efter olyckan hölls möten som hade hundratals 

deltagare. Då kom inte så många som ville lyssna utan snarare argumentera 

själva och rikta kritik mot staten och hanteringen av den akuta krisen. Med 

tiden har informatörerna lärt sig att hantera arga människor. Mötena blir mer 

förutsägbara, vem som ska säga vad och vilka frågor som kommer är lättare att 

föreställa sig. Med tiden har också deltagare vid möten visat att de förstår 

informatörernas och de ansvarigas sits. Att de vill samarbeta med människor 

och att de som jobbar med saneringen inte kan ställas till ansvar för olyckan. I 

slutänden kanske diskussionen kan bli ett möte mellan ”vanliga människor” 

snarare än mellan allmänhet och experter. (Intervju 2018-09-20) 
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Även föreningar för drabbade har arrangerat många möten. De höll möten 

utanför det kontaminerade området och det framkom tydligt att de flesta var 

arga för att de kände sig svikna och att staten undanhöll fakta för dem. Känslan 

kom upp först i efterhand för att de först då fattade vad som hade hänt.  Möten 

med andra i liknande situation har underlättat för människor att bearbeta 

händelsen. Vanliga samtalsämnen vid möten är erfarenheter av evakueringen, 

upplevelser av den nya boendeorten, svårigheter i det nya livet och nostalgi 

kring hembygden.  

2.2.4 Intryck av saneringsarbetet 

Det japanska miljödepartementet uttrycker intentionen att i största möjliga 

mån bevara samhällen och skydda människors rättigheter till sin mark och 

fastigheter. Målet har varit att människor ska kunna flytta tillbaka så snart som 

möjligt. Myndigheterna har försökt att samråda så långt det varit möjligt med 

lokala distrikt och kvarter. Målet har också varit att bevara fastigheter och 

boendemiljöer och anpassa saneringen för återflytt. (Ministry of the 

environment, Japan, 2018, kap. 2) Trots dessa viljeyttringar från 

myndigheternas sida så är saneringsarbetet ofrånkomligen ett ingrepp i 

människors liv och tillhörighet. Saneringsarbetet utförs enligt vissa rutiner och 

kan upplevas opersonligt av de tidigare invånarna. Det egna hemmet har ett 

affektionsvärde som gör människor känslomässigt inställda till det konkreta 

saneringsarbetet. (Intervju 2018-09-21) 

Information om saneringsarbetet 

På regional nivå organiserades informationsarbetet så att ett par personer från 

t.ex. kommun samt företag som skulle utföra saneringen besökte fastighets-

ägare för att berätta om arbetet och sprida informationsmaterial. Då 

saneringsarbetet inleddes kunde människor på plats följa arbetet vilket bidrog 

till att fler gav sitt tillstånd. Det underlättade också om människor fick träffa 

personal från kommunen som de kände sedan tidigare, tillsammans med 

övriga. (Ministry of the environment, Japan, 2018, kap. 4) 

 

Lokalt har Kawauchi kommun exempelvis distribuerat siffror före/efter 

sanering. På så vis har de drabbade förstått hur siffrorna skiljer sig mellan 

husen samt hur skillnaden för ett enskilt hus blivit efter saneringen. Sociala 

medier har varit en populär kanal för kommunen att hålla kontakten med 

invånare. (Intervju 2018-09-19) Iitate kommun har informerat sina invånare 

om saneringen t.ex. genom en broschyr som distribuerats via posten en gång 

per år, till dem som anmält en ny tillfällig adress. Kommunen delades in i 20 

distrikt som alla sanerades och mättes för sig med hjälp av 57 mätstationer från 

staten samt 90 stationer som kommunen placerade ut. Målet med att 

distribuera broschyren var att alla skulle förstå siffrorna för sitt gamla 

bostadsområde. Idag ställs inte så många frågor om strålskydd. Mätinstrument 

delas ut till skolor så att barn kan undersöka tillsammans med sina lärare. 

Lärarna är de som svarar på barnens frågor. (Intervju 2018-09-20) 
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2.2.5 Frågan om när krisen avslutas 

Då den japanska staten bedömde att större delar av de evakuerade områdena 

var redo för återflytt under 2017 ställdes människor inför valet att påbörja 

resan tillbaka till sitt tidigare liv eller att avstå från återflytt. Här finns två 

skilda linjer av värderingar. Å ena sidan en vilja att gå vidare och lämna 

olyckan bakom sig, med minskat intresse för att ta del av information om 

hälsorisker och stålningsmätningar. Å andra sidan en viss misstro mot 

myndigheternas bedömningar, kombinerad med behov av att även fortsatt 

identifiera sig som drabbad av olyckan. (Intervju 2018-09-21) 

 

Vår intervjuperson från en förening för de som förflyttats p g a olyckan berättar 

att det är svårt att skapa sig ett nytt liv på annan plats med evakueringen i 

bagaget. Han har fått frågor från sina barn om varför de behövde lämna sitt 

hem. Han ger då dem svaret att han ansåg att det var rätt beslut att lämna 

hemstaden och att det var ett korrekt beslut av myndigheterna att evakuera. 

Men det är svårt att berätta för barnen eftersom han inte känner till alla svar på 

deras frågor. Han säger att han tycker det är tungt att berätta och vet att barnen 

mått och fortfarande mår dåligt av olyckan. 

I samband med rivningen av hus i deras gamla hemstad ställdes familjen inför 

svåra val då de upplevde att de måste välja mellan ekonomisk kompensation 

eller att försöka bevara huset. Det fanns inte heller möjlighet att rädda 

tillhörigheter från huset. Familjen fick viss kompensation för huset och för 

förlorad inkomst samt för flytten. De äger fortfarande marken där huset stod.  

I dagsläget är det svårt att få människor att flytta tillbaka om de inte själva är 

inställda på det, menar en regeringsrepresentant som intervjuats. Det kan 

upplevas som en andra evakuering att återvända till den tidigare hemstaden. 

(Intervju 2018-09-20) Utifrån kommunernas synvinkel handlar det konkret 

om att få service och infrastruktur att fungera. När kommunen fungerar som 

vanligt känner människor sig trygga med att återvända. Det handlar därför i 

mindre grad om information om strålskydd i dagsläget och mer om att skapa 

goda livsbetingelser. Då människor helt enkelt har flyttat så är det svårt att få 

dem tillbaka. (Intervju 2018-09-19, 2018-09-20) 

 

En slutsats som intervjupersonerna i Kawauchi och representanter för 

föräldraföreningar dragit är att det finns ett s.k. bäst före datum för återflytt. 

Det bör kanske inte ta mer än 3 år för återställning inför återflytt. Därefter 

tvingas man som individ och familj göra livsval som knyter band till nya 

platsen. Exempel är att barnen byter skola, barnen har fått nya vänner, familjen 

har etablerat sig i en ny miljö och knutit nya sociala band. 
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2.3 Informationsbroschyrer 

Syftet med att jämföra myndigheters och föräldraföreningars 

informationsbroschyrer är att finna likheter och skillnader i den retoriska 

presentationen av saneringsprojektet. Hur kombinerar författarna 

vetenskapliga fakta och data med stöd för återhämtning. Vilka karaktärer yttrar 

sig i texterna? Vilka värderingar får utrymme? 

 

Urvalet består av en broschyr med det japanska miljödepartementet som 

avsändare, som jämförs med en likvärdig broschyr från föräldraföreningen 

Kodomo Zenkoku Net (KZN). (Se Bilaga) 

 

Materialet samlades in vid en forskningsresa i November, 2017. Vid intervjuer 

med representanter för föräldraföreningar fick vi den broschyr som jämförs 

med materialet från miljödepartementets informationscenter (Kankyo Saisei 

Plaza) i Fukushima stad. 

Miljödepartementets broschyr är översatt till engelska och benämns kort som 

”Nasubis frågor”. Fullständig referens är Miljödepartementet, 2015, Mars. Deta 

de nattoku houshasen: Nasubi no gimon: Shokuhin hen [Förstå strålning 

genom fakta: Nasubis frågor: Livsmedel].  

 

Föräldranätverkets broschyr är översatt till svenska och benämns kort som 

”KZN” efter föreningens namn Kodomo Zenkoku Net. Fullständig referens är 

Föräldranätverket för barns skydd mot strålning, 2016, Juli. Houshanou kihon 

no ki: Kodomo tachi no tameni dekiru koto [Radioaktivitet grundkunskaper. 

Vad vi kan göra för barnen] (2nd ed.). Översättning Caroline Johansson. 

2.3.1 Den retoriska situationen 

Det går att se flera typer av budskap i broschyrerna: 

 

- vetenskapliga fakta och data presenteras. 

- pedagogiska förklaringar av kunskap om radiakstrålning.  

- känslomässigt stöd för återhämtning efter krishändelse. 

KZN beskrivs som en paraplyorganisation med ca 350 medlemsföreningar. 

Huvudsaklig målgrupp är föräldrar. Syftet med att sprida broschyren beskrivs i 

KZN:s fall som att ge människor kunskaper för att skapa möjlighet att 

tillsammans ändra beteenden och minska oron för riskerna med exponering för 

strålning. Målgruppen är mammor, pappor, far- och morföräldrar, samt unga 

personer som blir föräldrar senare, liksom förskolor, skolor, sjukhus och andra 

som jobbar med barn. 
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I ”Nasubis frågor” presenteras avsändaren på broschyrens baksida. 

Miljödepartementet presenteras med sin logotyp. Syftet med broschyren är inte 

förklarat uttryckligen. Huvudpersonen Nasubi, som guidar oss genom texten, 

beskrivs som en tv-personlighet från Fukushima prefektur. 

Både Miljödepartementets material ”Nasubis frågor” och föräldranätverkets 

material ”KZN” ger ett komprimerat intryck. Det är mycket information som 

ska få plats på liten textyta. 

Nasubi-broschyren har två huvuddelar som skiljs åt av två sidor med mer 

information om radioaktivt cesium. I den första delen ställer Nasubi ett antal 

frågor i serie-format (s. 1-20). I den andra delen förklaras regeringens åtgärder 

i form av en blandning av serier och text med illustrationer (diagram, tabeller, 

teckningar, foton).  

KZN-broschyren rymmer en sida per rubrik. Det finns en tydligare författar-

röst än Nasubi-broschyren. Det vill säga att författarna förklarar syftet med 

texten, hur vi som läsare kan förhålla oss till informationen som presenteras 

och hur vi kan se på framtiden, hur vi ska agera.  

  

Rubriker i KZN-broschyr (1 sida per rubrik) Rubriker i Nasubi-broschyr 

1. Kunskap som behövs för den kommande 
tiden 

1.1 Hur stora blev föroreningarna efter 
kärnkraftsolyckan 

1.2 På dessa platser finns radioaktivt material. 

1.3 Det syns inte, men om man mäter förstår 
man. 

1.4 Vad menas med extern och intern 
strålningsexponering? 

1.5 Vad händer om man utsätts för strålning? 

1.6 Därför ska vi skydda barnen! 

1.7 Var försiktig med vad du äter varje dag. 

1.8 Låt oss ta en titt på matens uppmätta 
värden. 

1.9 En sak du kan göra… 

1.10 Det här kan vi också göra för framtiden 

2. Det här kan vi göra nu 

 

Fråga 1: Ris: Vilka steg har tagits mot 
radioaktiva substanser i mat från 
Fukushima? (8 sidor) 

Fråga 2: Frukt: Vilka steg har tagits mot 
radioaktiva substanser i mat från 

Fukushima? (4  sidor ) 

Fråga 3: Mjölk: Vilka steg har tagits mot 
radioaktiva substanser i mat från 
Fukushima? (4 sidor) 

Fråga 4: Inspektioner: Vilka steg har tagits 
mot radioaktiva substanser i mat från 

Fukushima? (4 sidor) 

Känn till detta först: Nuvarande tillstånd för 
radioaktivt cesium (1 sida) 

Berätta mer: Relationen mellan radioaktivt 
cesium och jord. (1 sida) 

Åtgärd 1: Sanering [Jordbruksmark]  

(2  sidor ) 

Åtgärd 1: Sanering [Fruktträd] (2 sidor) 

Åtgärd 2: Åtgärder för att förebygga 
absorbering av radioaktivt cesium (2  sidor ) 

Åtgärd 3: Resultat från kontroller av mat  

(2  sidor ) 

Berätta mer: Nuvarande status för 
fiskeriprodukter (1  sida) 
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2.3.2 Karaktärer och teser  

I ”Nasubis frågor” finns karaktären Nasubi som en guide genom texten. Han är 

en glad och nyfiken figur. Han uppmärksammar läsaren på fakta genom sina 

frågor till matproducenter och till experter. I den första delen med frågor 

intervjuas en risodlare, en forskare i jordbruksteknologi, en mjölkbonde och en 

livsmedelsinspektör om vilka åtgärder som gjorts för ris, frukt och mjölk.  I den 

andra delen förklarar två professorer fakta för Nasubi. Nasubi kan ses som en 

kontrast mot experterna med sin skojiga uppsyn gentemot deras lite mer 

strikta stil. I en av de sista rutorna av serien säger Nasubi: ”Som en person från 

Fukushima, ska jag hjälpa alla runt om i landet och i världen att förstå att 

endast säkra livsmedel från Fukushima, som har genomgått rigorösa 

kontroller, levereras till marknaden.” (s. 32) Här syns den tes som 

miljödepartementet vill driva genom hela broschyren: att mat från Fukushima 

är säker att äta. Nasubi låter sig övertygas om den här tesen genom sina 

intervjuer med de andra karaktärerna.  

I ”KZN” finns en katt och en hund som guider genom texten. I större delen av 

broschyren finns familjer tecknade som illustrationer. Vardagliga situationer 

illustreras – karaktärerna sover, sitter till bords, pratar med varandra. 

Människor som tecknas går även till doktorn, gör radiakmätningar eller jobbar 

med sanering. Andra karaktärer som presenteras är läkare, jordbrukare, en 

student, en forskare och en byggarbetare. Djur och natur karakteriseras med 

ansikten (svamp, fisk, moln). En radioaktiv partikel och en cell illustreras också 

som karaktärer med ansikte. Hela broschyren kretsar kring vad jag som enskild 

och tillsammans med min familj kan göra för att hantera oro från hot om 

skador av radioaktiv strålning som följer av Fukushima-olyckan. Den 

huvudsakliga tesen i texten är att läsaren ska ta till sig information om 

strålskydd och förändra sitt beteende för att skydda sina barn. På sista sidan 

står det med stora bokstäver ”Alla de vuxna kommer att klara allting och 

skydda barnen”. Två forskare citeras, varav en säger, som den sista meningen i 

broschyren: ”Jag tycker det är viktigt att försiktigt tänka efter utan att oroa sig”.  

2.3.3 Värderingar 

I ”Nasubis frågor” finns en personlig berättelse från en jordbrukare som har 

fått hjälp av återuppta sin verksamhet. Svårigheterna i situationen bekräftas 

och myndigheternas arbete lyfts fram.  

I jämförelse med ”Nasubis frågor” finns fler avsnitt i ”KZN” där författarnas 

värderingar kommer till uttryck, både i rubriker och i löpande text. Rubrikerna 

i ”KZN” uttrycker behovet av klokhet, av skydd för barnen och framtiden, 

instruktioner för att vara försiktig samt försäkran om att vi kan klarar av att 

göra något. Katten och hunden bidrar med värderingar genom stödjande 

kommentarer (t.ex. ”om vi lär oss förstår vi”, ”det är viktigt att förstå 

grunderna”, ”det är lättare att vara försiktig med stöd från familjen”) eller 

genom att peka ut viktiga instruktioner eller faktadetaljer (t.ex. ”det är viktigt 

att mäta rätt för att veta”, ”DNA är så viktigt att det beskrivs som en blåkopia av 

livet”, ”prata om strålning, skydda barnen”). Även övriga tecknade människor 

uttrycker värderingar, t.ex. säger en tecknad kvinna ”Jag vill välja säkra varor 
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av det jag äter mycket eller varje dag”. En man säger ”Det är bara en begränsad 

mängd livsmedel som blev lätt kontaminerad. Jag ska välja noggrant”.  

Författarnas röst får utrymme i ”KZN”. De förklarar för läsaren i löpande text 

varför det är viktigt att läsa broschyren, och i slutet av broschyren finns ett tal 

på en sida formulerat från författarna till läsarna, med rubriken ”Vad vi kan 

göra för framtiden nu – Ditt första steg förändrar framtiden!”. Den 

huvudsakliga tesen kommer fram i slutet ”Det handlar inte om att vi ska 

uthärda strålningsexponeringen, vi vill förändra livsstilen och samhället för att 

skydda barnens framtid.” Människors känslor bekräftas (t.ex. ”Känslorna att 

vilja gråta och känna en oro i bröstet kan vara tunga”)   

 

 

Miljödepartementet, 2015, Mars, s. 26 



28 

 

 

28 

 

Föräldranätverket för barns skydd mot strålning, 2016, Juli, s.13. Översättning 

Caroline Johansson. 
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2.3.4 Visuella uttryck 

Flera likheter finns mellan broschyrerna. Färger används för att markera att 

avsnitt och rubriker hänger ihop, eller för att markera skillnader mellan olika 

avsnitt. Båda broschyrerna ger ett ordnat intryck, t.ex. används inte 

överlappningar av bilder eller några starkare kontraster av färger. Närhet finns 

mellan olika element vilket ger ett komprimerat intryck.  

I både ”KZN” och ”Nasubis frågor” betonas vetenskapligt orienterad 

information genom förstoringar. Exempelvis förstoras en illustration av en 

DNA-spiral, mätenheter (Bq, Sv), och diagram. Kartbilder visar var utsläppet 

av radioaktiva partiklar har krävt sanering. 

I ”KZN”, föräldranätverkets broschyr, ger illustrationerna stöd för oss som 

läsare att förstå vad vi själva kan göra för att minska exponeringen för 

radioaktiv strålning. Illustrationerna visar t.ex. var radioaktiva partiklar 

koncentreras i miljön, hur vi använda mätinstrument, skillnaden mellan intern 

och extern exponering, vad vi kan göra i vardagen för att minska exponering. 

I ”Nasubis frågor” illustreras hur myndigheter och jordbrukare har arbetat för 

att minska förekomsten av t.ex. cesium i naturen, och hur livsmedel 

kontrolleras. Bilder visar rengöring av träd, plantor som absorberar 

cesium/potassium, samt diagram som visar mätresultat. 

I ”Nasubis frågor” är karaktärerna experter i vita rockar, och i ”KZN” två 

tecknade djur. Föräldranätverkets broschyr ger därför intrycket av något mer 

abstrakt och lekfull ingång i fakta jämfört med miljödepartementets broschyr.  

Sammanfattningsvis ger de två broschyrerna uttryck för olika sätt att relatera 

till läsaren och väva in budskapet om strålskydd. Miljödepartementets broschyr 

(”Nasubis frågor”) visar handlingskraft från myndigheternas sida samt låter oss 

ta del av berättelser från jordbrukare som har kämpat och nu vill marknadsföra 

sina säkra produkter. Föräldraföreningens broschyr (”KZN”) fokuserar främst 

på vad läsaren kan göra i vardagen för att minska exponeringen för de 

radioaktiva partiklarna. Det ges också utrymme till att bekräfta och 

kommentera läsarens oro och till att uppmana till aktiv handling för att hantera 

situationen. 
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Föräldranätverket för barns skydd mot strålning (KZN), 2016, Juli, s.5f. 
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2.4 Studieresa 

De första dagarna av resan gjorde vi rundturer med hyrd bil. 

  

En tur gick via Iwaki-Tomioka-Futaba-Namie på väg 6 och väg 114 söder om 

Fukushima stad. 

En del inslag i miljön sänder budskap om saneringsarbetet utan att direkt vara 

en del av informationskampanjen.  

 Informationsskyltar vid avstängda områden. ”Trottoarpratare” vid 

vägkanter. 

 

”Vänligen parkera inte lång tid för det är ’difficult-to-return zone’. Namie village”, 

2018-09-16. 

 

 Poliser och vakter med munskydd, vit overall och hjälm.  

Då det inte finns många andra människor i miljön så upplevs deras närvaro 

något överraskande och ibland lite skrämmande där de står vid de avspärrade 

områdena. Vakterna ger en signal till besökaren att här är du inte välkommen 

in. Det gav också en känsla av osäkerhet att göra fel i deras närvaro. Det är lätt 

att känna sig som en inkräktare. 

De som arbetar i området har skyddskläder för att de vistas där dagligen. Vi vet 

skillnaden mellan att exponeras för ett radioaktivt utsläpp under kort tid (som 
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vi gör under besöket), och att exponeras under längre tid (som vakterna gör). 

Det är ändå lätt att jämföra sig med dem – tanken väcks: borde jag ha 

skyddskläder?  

Avspärrningen av utrymt område som sätts under bevakning blir problematiskt 

för de invånare man avser att skydda. Gränsen är ofta satt av praktiska skäl, 

snarare än av att stråldosen skulle vara högre innanför avspärrningen. Om vi 

ser skyddsåtgärden ur mottagarens perspektiv kan gränsen vara svår att 

acceptera. Vakterna kan stå och bevaka vägspärren hela dagen men jag får inte 

besöka eller bo precis bakom dem. Det är inte svårt att kan tänka sig in i 

frustrationen inför den känslan när man har sin mark och tidigare hem bakom 

vägspärren. 

 

 

    Tomioka – vakter vid ett avstängt område 2018-09-16. 

 

 Övergivna bostäder och fastigheter ger ett mycket ödsligt intryck 

fortfarande efter 7 år. 

 Mätstationer och displayer med mätvärden.  

Gammastationerna står på publikt utvalda platser där alla, eller så många som 

möjligt, ska kunna se dem dagligen. Det är platser som främst är viktiga för det 

vardagliga livet, såsom dagis, offentliga torg och gator. På gammastationerna 

syns mätvärden i form av röda siffror. Känslan när vi ser dessa siffror beror på 

hur vi känner oss inför resten av situationen. Kanske blir vi rädda. Information 

som tillkommit för att minska oro kan i så fall bidra till det motsatta. Kanske 

känner vi oss trygga – särskilt om vi vänjer oss och känner till mätvärden över 

tid samt vilka gränsvärden som finns för oss människor. Kanske blir vi nyfikna. 

Det kan också vara så att placeringen av mätstationer väcker misstänksamhet. 

Står de på en plats med särskilt låga värden? 

Vid studiebesök på Kankyo Saisei Plaza (18-09-19) så får vi information att det 

finns ca 3500 gammastationer utplacerade i de områden som fick nedfall. Det 

kräver en hel del arbete och medför kostnader att hålla dessa fungerande och år 

2016 så ville myndigheter därför minska antalet stationer drastiskt. Den 

planerade minskningen av mätstationer möttes med upprörda känslor och ilska 

från befolkningen. Människor beskyllde myndigheter att försöka undanhålla 

fakta och för att minska transparensen. Protesterna blev så kraftiga att alla 

stationer fick vara kvar, berättar en av personerna vi talar med på Kankyo 

Saisei Plaza. Protesterna var inte väntade i den omfattningen. Vi tolkar 
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protesterna som ett kvitto på att den tidigare förtroendeförlusten var allvarlig, 

eftersom människor inte litade på myndigheternas bedömningar. Reaktionerna 

på planerna att minska mätstationer kan också tolkas i enlighet med behovet av 

kontroll som är en förutsättning för de som återvänder att komma in i nya 

dagliga rutiner. Människor vill använda de tillgängliga verktygen för kontroll av 

sin egen vardag att skapa trygghet.  

 

   Mätare av mikrosievert per timme ovanför landsvägen, 2019-09-16 

 

 

Mätare av mikrosievert per timme vid Fukushima stads tågstation, 2019-09-15 
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2.4.1 Intryck från besök i kommuner  

Kawauchi kommun 

Kawauchi hade ca 3000 invånare år 2010 – 35% av invånarna var då över 65 

år. Andelen yrkesarbetande i jordbrukssektorn var högre jämfört med Japan i 

stort (Suzuki, Kaneko, 2013, tabell 2.10, 2.12) 2 900 personer utrymdes efter 

kärnkraftsolyckan, huvudsakligen till Koriyama, dit också kommunens 

förvaltning flyttades. Ca 400 personer bodde inom det område som bedömdes 

vara ”restricted area”, d v s förbjudet att vistas i. Ca 2 500 personer bodde inom 

den zon som (efter 22/4 2011) kallades ”Deliberate evacuation area”.2 

Kommunen tog emot invånare från Tomioka och Okuma (Investigation 

Committee.., 2011, s. 54, 314) Enligt intervjupersonerna i kommunen så fanns 

ingen kunskap om strålskydd – de fick lära sig efter hand. (Intervju 2018-09-

19) 

Saneringsplanen för kommunen publicerades 13 april, 2012. Staten hjälpte 

initialt till med att sanera lokalerna för kommunens politiska förvaltning så att 

arbetet kunde flyttas tillbaka dit så snart som möjligt (december 2011). Detta 

saneringsarbete utfördes i flera drabbade kommuner av japanska ”Self-Defence 

Forces” d v s motsvarigheten till den svenska militären. Kawauchi tillhörde 

också den grupp av kommuner som fick del av den nationella planeringen inför 

saneringsarbetet. Där ingick skriftliga handledningar för saneringstekniker, 

metoder för sanering av bostäder samt muntliga seminarier och samråd om 

sanering, och tillgång till experter och volontärer lokalt. 365 fastighetsägare 

informerades om saneringsarbetet för att ge sitt tillstånd till arbetet.  

Det finns 10 utsedda platser med ca 21000 säckar per plats och totalt 270 000 

säckar i kommunen. Det gick fort för Kawauchi att starta upp avfallslager då 

det fanns lämpliga platser där kommunen ägde marken. Från början lovade 

man att alla säckar skulle flyttas efter 3 år men man blev försenad och räknar 

med att få bort alla inom 5 år (2018). En säck är vattentät och hade 3 års 

garanti från början, nu har de 10 år. I början vid säckarna på lagringsplatserna 

hade man 30 mikrosievert i timmen, nu har man 1.4 mikrosievert i timmen.  

Totalt sanerades: 

Boendemiljö: 170 fastigheter, totalt 99 hektar. 

Jordbruk: ca 130 hektar. 

Skog: ca 210 hektar.  

Vägar: ca 38 hektar. 

(Ministry of the environment, Japan, 2018, kap. 3-5) 

Saneringsarbetet följdes upp 2014 i ett lokalt möte mellan kommunens 

tjänstemän och vetenskapliga experter inom t.ex. strålskydd. Vid det tillfället 

hade evakueringen lyfts och invånare uppmuntrades att återvända. Stråldoser 

                                                           

2 Inom det området skulle den kumulativa dosen orsakad av utsläppet från Fukushima Daiichi kunna nå 

20 mSv inom ett år från olyckan. Områden stängdes inte av helt. (Government 0f Japan, 2011, Bilaga 

10) 
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för de som arbetade med återuppbyggnaden av kommunen diskuterades. I 

anteckningarna från detta möte syns även frågor om saneringen av skogsmark, 

om ”hot spots” (enstaka punkter med högre koncentration av radioaktiva 

partiklar), samt efterfrågan av mer information till medborgarna om 

mätresultat. (Ministry of the environment, Japan, 2018, kap. 5) 

I september 2011 fick kommunen den första informationen om att man skulle 

börja planera för saneringen. När, var och hur saneringen skulle gå till var 

beslutspunkter för stat och kommun. Kawauchi kommun beslutade sig för att 

börja direkt när lagstiftningen var på plats. Borgmästare Endo ansåg att en 

tidig start skulle vara det bästa för kommunen men var personligen mycket 

orolig för hur folket skulle ta emot de besked han gav och siffrorna i underlaget 

från mätningar. Endo anser nu i efterhand att den tidiga starten var bra för 

själva återhämtningen och att arbetet har bidragit till att människor flyttat 

tillbaka, enligt Endo själv 81 % av invånarna. Endo var särskilt orolig för skolor, 

infrastrukturen och fritidssysselsättningar – hur återhämtningen praktiskt 

skulle fungera. (Intervju 2018-09-19) 

Borgmästare Endo berättar för oss vid intervju om problemet med att ändra 

referensvärden. Regeringen hade till en början angivit en siffra, ett mål med 

saneringen som var 1 mSv/år. Denna siffra blev sedan ändrad till 20 mSv/år. 

Ändringen av målbilden utgjorde ett stort problem för att få människor att 

komma tillbaka. Invånarna var inställda på att de skulle få återkomma till en 

miljö som var åtskilligt mer sanerad (1mSv/år), d v s en tjugondel av värdet 

som sedan presenterades som målet (20 mSv/år). (Intervju 2018-09-19) 

Kommunikation på distans med invånarna gjorde det svårt enligt borgmästare 

Endo att föra en bra och korrekt dialog med de drabbade. Man kunde inte lägga 

in de nyanser i språket som han ansåg att man behöver göra för att prata om 

den svåra händelsen. Det blev även en del missuppfattningar p.g.a. det skrivna 

språket. De drabbade upplevde även stor frustration i att det tog tid att få fram 

information. (Intervju 2018-09-19) 

Totalt höll kommunen Kawauchi 140 informationsmöten under 2011. Totalt tog 

det 1 månad att komma i kontakt med alla som flyttat och i början hade mötena 

100-150 deltagare och hölls i Koriyama dit man förflyttat kommunen. Ett råd 

till oss är att göra så – söka upp och åka till de som förflyttats och informera 

där de är. (Intervju 2018-09-19) 

Då invånare återvände till Kawauchi så hade tjänstemän från kommunen 

individuella möten med de återflyttande familjerna och informerade kring 

situationen och riskerna. I den ytterligare information man gav de återflyttande 

så fanns komplett dokumentation på vad man hade sanerat och vilken 

reduktion av doshastighet man åstadkommit. Invånarna fick resultat från 

mätningar kring deras hem totalt 3 ggr efter olyckan och invånarna upplevde 

det lugnande att få konkreta siffror som visade på situationen. (Intervju 2018-

09-19) 

Nagasaki Universitet skickade en kvinnlig strålskyddsfysiker som besökte alla 

hushållen en och en och berättade och förklarade strålning, dess verkningar på 

människans kropp och risk kopplat till stråldos. Kvinnan bodde själv i 
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kommunen där hon hjälpte medborgarna och fick under en period hjälp av en 

läkare. (Intervju 2018-09-19) 

Det finns idag en positiv anda i samhället berättar Endo, som kommer ur att 

kommunens service till medborgaren blivit bättre, skolor och offentliga 

förvaltningar är mer tillgängliga och fungerar bättre praktiskt efter ”nystarten” 

och därtill att staten står för subventioner och betalar för vissa saker som andra 

opåverkade kommuner inte gör. Hälften av alla barnfamiljer har återvänt. Här 

återfinner vi Endos nuvarande fokus. Han satsar på att försöka få tillbaka 

barnfamiljer och unga. Han tror att det blir svårt eftersom det nu har gått så 

lång tid och dessa familjer har skaffat sig ett nytt liv på annan plats. Han 

antyder dock att det inte behöver betyda att livskvaliteten är detsamma som i 

Kawauchi. Tillväxten är lägre nu och kommunen försöker också locka unga som 

är potentiella familjebildare med jobb inom industri och odling. ”Nu måste vi 

visa att man har det bra här, för att Fukushima kom på kartan i samband med 

negativa händelser. Vi måste visa att människor vill komma åter för att 

övertyga andra om att det är ett möjligt val”. (Intervju 2018-09-19) 

Vilka råd vill han ge till oss att föra vidare till svensk beredskap? 

Endo berättar att man måste erkänna för sig själv, sin organisation och 

befolkning att en olycka kan ske. Man måste analysera grundligt hur det kan bli 

och planera utifrån det. Man måste utbilda personal som kan jobba med 

riskkommunikation när olyckan händer. Han önskar att förberedelserna hade 

varit bättre så att de som jobbar med hälsa och strålskydd varit utbildade 

riskkommunikatörer för han anser att det är de personerna som ska tala med 

befolkningen. ”Det är svåra begrepp i början för folket, kan man förbereda sig 

för att förklara begripligt är det bra.” (Intervju 2018-09-19) 

 

Avfallslager i Kawauchi kommun, 2019-09-19 
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Iitate kommun 

Iitate ligger ca 30 km nordväst om kärnkraftverket Fukushima Daiichi. 

Kommunen har en yta av 230 km² med ca 75% skog och jordbruksmark. 

(Itonaga, 2014) Iitate hade ca 6200 invånare 2011 – ca 30% av invånarna över 

65 år. Andelen yrkesarbetande i jordbrukssektorn var då högre jämfört med 

Japan i stort. (Suzuki, Kaneko 2013, tabell 2.10, 2.12)  

Kommunen var till en början evakueringsort eftersom den ligger relativt långt 

ifrån kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi. I slutet av mars mättes värden upp 

som motiverade evakuering (100mSv under 7 dagar). (Investigation 

Committee..2011, s. 310) Enligt intervjupersonerna från kommunen fick de 

reda på att Iitate var drabbat av nedfall då det dök upp människor klädda i 

skyddskläder i området. Det fanns inga instruktioner eller mätinstrument 

tillgängliga. Från 2014 har kommunen själv kunnat göra strålningsmätningar. 

(Intervju 2018-09-20)  

Samtliga 6 200 personer utrymdes efter kärnkraftsolyckan, huvudsakligen till 

Fukushima stad, där ungefär hälften har stannat kvar. Iitate är känd för sin 

avel på tävlings- och sällskapshästar, vilka också förflyttades från regionen. 

Åren efter olyckan har de flesta från Iitate (90%) stannat inom Fukushima 

prefektur. (Itonaga 2014)  

Kommunen ingick till största del i ”deliberate evacuation area”, vilket betydde 

att invånarna inte tvingades att evakuera. (Investigation Committee.., 2011). 

Invånarna fick hjälp med boende av prefektur och kommun, eller ordnade med 

detta själva. Innan de flyttade registrerades alla. 3300 hushåll registrerades 

varav 1700 i Iitate by. (Intervju 2018-09-20) 

Saneringsplanen för Iitate kommun publicerades 24 maj, 2012. 2599 

fastighetsägare informerades för att kunna ge sitt tillstånd om arbetet. I slutet 

av hösten 2011 inleddes saneringsarbetet, med prioritering av vägar, hus (20m 

runt husen), offentliga byggnader och tillhörande förvaltning av kommunen. 

Kommunen har haft 84 egna avfallslager (flest av alla kommunerna i SDA). 

Totalt sanerades: 

Boende: 2100 egendomar, totalt ca 440 hektar. 

Jordbruk: ca 2400 hektar. 

Skog: ca 2100 hektar.  

Vägar: ca 3200 hektar. 

Antalet säckar med avfall från saneringen (2017): 2 502 019 (en säck är ca 1 

m³) (Ministry of the environment, Japan, 2018, kap. 3-5, Intervju 2018-09-20) 

Avfallet som kvarstod är ca 2.5 miljoner m3 jord, ca 750 000 m3 övrigt 

brännbart avfall. Det brännbara avfallet har eldats upp och resten ska fraktas 

ned till områden utanför orten Okuma. Staten bestämde att områden med mer 

än 50 mSv/år skulle undvikas för återflytt. Därför är det först under senare tid 

man gör en insats och påbörjar sanering även av dessa områden. (Intervju 

2018-09-20) 
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Staten hade bestämt vad som skulle saneras men kommunen valde att lyssna 

på invånarna som ville ha sanerat även om dosen låg under 20 mSv/år. Man 

hade ingen direkt plan för detta men man gjorde det ändå för invånarnas 

önskemål var att sträva efter att nå ned till 1 mSv/år (enligt en tidigare utlovade 

målbild). I april 2011 delades Iitate kommun in i 20 olika områden som man 

mätte upp kontinuerligt, 2 ggr per månad. Man placerade då ut 57 statliga och 

90 kommunala gammamätstationer. (Intervju 2018-09-20) 

Saneringsplanen uppdaterades vid sex lokala möten mellan lokala 

beslutsfattare och vetenskapliga experter. Där diskuterades särskilt saneringen 

av jordbruksmark och om tillståndet i skogen. Eftersom kommunen hade 

många tillfälliga förvar så diskuterades även möjligheterna att undvika att de 

störde det dagliga livet. Det lyftes även att invånare ville ha mer information 

om individuella doser. (Ministry of the environment, Japan, 2018, kap. 5) 

I september 2018 hade 900 invånare återvänt till Iitate, varav merparten var 

över 60 år. Då fanns även 300 jordbrukare i området som alla försöker starta 

om på nytt. En stor utmaning är att försöka visa att produkter från området är 

säkra att konsumera. En annan utmaning är att få unga människor att flytta till 

kommunen. Ca 100 barn gick i skolan i kommunen 2018. Många har skapat ett 

nytt liv, främst i Fukushima stad, och har klippt banden med vardagslivet i 

Iitate by. Vissa har valt att ha kvar sin bostad som fritidsboende eller 

sommarbostad i Iitate by men vill inte bo där permanent. Människor riktade 

tidigare ofta krav på att få veta vilka doser de utsatts för, och kraven var ofta 

individuella. Kommunen hade ingen chans att svara på detta och har inte 

lyckats med det än. Vid vårt besök har frågorna från invånare minskat, 

planerna är att kommunen ska ta fram underlag med doser för att bo på olika 

platser. De lånar ut dosimetrar till alla som vill för att de ska kunna kontrollera 

hur de ligger till dosmässigt. (Intervju 2018-09-20, Studiebesök Kankyo Saisei 

Plaza 2018-09-19) 

Kommunen har låtit dagis och skola ta informationsansvaret och utbildning i 

och för barnen i frågor kring risker och stråldoser och strålning. 

Intervjupersonerna betonar och vill skicka med oss att bara för att man visar 

informationen betyder inte det att man har informerat. Man behöver ge 

ramarna för om informationen är positiv eller negativ för mottagaren, 

samtidigt visa hur man jobbar med frågor och på ett helt transparent sätt visa 

fakta. Kommunen försökte visa fakta i siffror i början men det var för svårt för 

invånarna att greppa. Man valde då att försöka visa mer bilder men att man 

behöll ”hårda fakta” för de som ville ha det. Alla siffror var helt öppna för alla. 

(Intervju 2018-09-20) 
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2.4.2 Utställning om sanering 

Kankyo Saisei Plaza är en utställning som idag visar en blandning av 

information om strålskydd, sanering och marknadsföring av regionen. Platsen 

fungerar som ett samordnande centrum för att sprida information till 

kommuner, lokala grupper och skolor. Experter åker ut till möten för att 

informera, och finns tillgängliga som resurser för att stötta kommunerna med 

information samt att informera direkt till allmänheten och erbjuda forum för 

diskussion. De sprider goda exempel på saneringsarbete, och jobbar för att 

utveckla ”radiation literacy”, kunskap om strålning generellt i samhället. 

Viktiga målgrupper för informationen är lokala beslutsfattare och ledare, 

lärare, volontärer och saneringsarbetare. Utställningen öppnade 4 januari 2012 

som en del av den nationella planen för sanering av det radioaktiva utsläppet i 

Fukushima prefektur, i samarbete mellan miljödepartementet, Fukushima 

prefektur och Japan Atomic Energy Agency (JAEA). Flest besökare noterades 

år 2013 (6699 personer) (Ministry of the environment, Japan, 2018, kap. 3, 5) 

Teman för utställningen (enligt vår egen rundtur förmiddagen 19/9, 2018): 

 

- Information om andra utställningar, t.ex. i Tomioka 

- Historia om joniserande strålning. 

- Mätstationer att mäta sig själv. 

- Utsläppet – kartor, information om hektar mm. 

- Sanering – metoder, tillvägagångssätt, ytor, statistik om sanerade 

områden. 

- Turismbroschyrer 

- Generell information om strålning: mat, miljö. 

- Avfallsförvaret. 

- Ett litet bibliotek med skrifter från andra organisationer: JAEA, till 

målgruppen barn, mässor t.ex. Radiex 2012, forskningskonferenser, 

nyhetsbrev, info om Fukushimaregionen, japanska motsvarigheten till 

Jordbruksverket, ordböcker om naturområden, handböcker om 

strålning. 

Utställningen i Plaza handlade först bara om saneringen. När den bytte namn 

till Kankyo Saisei Plaza så byttes också frågeområden, och började handla mer 

om återuppbyggnad och tillväxt. Nu är saneringen nästan klar så det handlar 

mer om avfallsarbetet, och lite mer om historik. Utställningen är indelad i fyra 

kategorier: 1) Historia 2) Avfallshantering 3) Strålningsrisk 4) Fukushimas 

framtid. För ungefär 3 år sedan skapades den tillfälliga utställningen för att 

kommunicera med medborgare med mer info om kommuner, turism, kultur 

etc. Nu försöker de även göra evenemang för att utställningen ska bli en plats 

för kommunikation i staden. (Intervju 2018-09-20) 
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Kankyo Saisei Plaza från utsidan, 2018-09-20 

 

 

Utställningsbord med broschyrer och en plansch med information om bakgrundsstrålning 

runt om i världen, Kankyo Saisei Plaza, 2018-09-20. 
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Exempel på frågor och synpunkter till informatörer - Fram till december 2011 

 När blir mitt hus sanerat? 

 Önskan om att sanera ”hot spot” i kvarteret. 

 Jag vill inte ha en avfallsförvaring nära mitt hus. 

 Hur långt kommen är saneringen? 

 Jag tror att cesium ska spridas från skogen och förgifta de sanerade 
områdena. 

 Hur blir det med sanering av skog och vattendrag? 

 Önskan om att sprida mer information om saneringen. 

 Hur lång tid tar saneringen? 

 Jag tror inte att unga människor återvänder. 

 Varför tar saneringen olika lång tid i olika kommuner? 

 Finns det någon metod för sanering som vi kan använda själva? 

 Jag är orolig att dagvatten kontaminerar vattendrag. 

 Hur blir det med saneringen av träd på skolgårdar? 

 Hur lång tid tar saneringen av mitt hus? 

 Önskan om att mer korrekt information ska spridas om strålskydd. 

 Jag tror att det inte kommer att gå att hitta platser för 
avfallsförvaring. 

 Det är konstigt att saneringsmetoderna skiljer sig mellan kommuner. 
Staten borde bestämma ett sätt att göra det på, lika för alla. 

 Nivåerna av utsläpp i Fukushima kräver inte sanering. Människor 
måste utbildas. 

Från januari 2012-december 2015 

 Nivåerna har inte sjunkit efter sanering. 

 När ska träden huggas som vi kom överens om? 

 Varför saneras inte mitt tak? 

 Synpunkter på finansieringen av saneringen. 

 Hur lång tid ska den tillfälliga avfallslagringen pågå? 

 Det borde inte kallas sanering utan förflyttning av kontaminering. 

 Önskemål om att ändra underentreprenörer för sanering. 

 Kan inte strålningsnivåerna sjunka ytterligare? 

 Information om sanering borde spridas mer nationellt. 

Från 2016 och framåt 

 Önskan om att få en andra sanering hemma. 

 Är det inte möjligt att nå ner till nivåer som före olyckan? 

 Vad händer med det område som fortfarande är avstängt? 

 Är det verkligen säkert att återvända om mätvärden överstiger 
0.23µSv/timme i mitt bostadsområde? 

 Önskemål om mer marknadsföring av regionen. 

 Tillfälliga förvar av avfall förstör min dröm om att återvända när de 
står så nära mitt hus. 

 Ni måste öka informationen till omvärlden om att maten är säker från 
Fukushima. 

Exempel på frågor, önskemål och kommentarer som besökare formulerat hos Kankyo 

Saisei Plaza (Ministry of the environment, Japan, 2018, kap. 5, s. 342) 
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3. Avslutande reflektioner 

Det övergripande syftet med undersökningen har varit att knyta retoriska 

uppgifter i informationsarbetet vid sanering efter en kärnteknisk olycka till 

konkret utformning av information, muntlig och skriftlig. Den övergripande 

frågan var: Hur möter myndigheters budskap om sanering och återställning 

upp mot mottagarnas behov av kommunikation? Frågeställningen har 

besvarats genom intervjuer med myndighetsföreträdare på olika nivåer, 

intervjuer med vissa nyckelgrupper av mottagare av information samt genom 

retorikanalys av informationsmaterial. 

 

Som avslutande reflektion kan vi återknyta till något av den tidigare forskning 

som finns om återhämtning efter krishändelser. Enligt Ulmer m.fl. (2007) bör 

vissa kriterier vara uppfyllda för att vi ska kunna tala om ”förnyelse”. För det 

första betyder den fysiska miljön mycket. Hur ser området som drabbats ut – 

om det städats finns naturligtvis bättre förutsättningar för återuppbyggnad. 

För det andra – hur ser relationen mellan de drabbade och de eventuellt 

ansvariga för händelsen och dess hantering ut sedan tidigare. Om en god 

relation finns mellan krisens aktörer finns också ett bättre stöd att förvänta sig 

då samhället behöver gå vidare. En tredje aspekt handlar om vilket lärande som 

kan visas upp av de som måste ta ansvar för framtida beredskap. Om t.ex. 

rutiner och kontroll har förändrats på ett påtagligt sätt för att undvika framtida 

kriser kan återhämtningen påbörjas smidigare.  

Sammanfattningsvis kan ”återhämtning” anses innefatta följande punkter (jfr 

Johnson 2014):  

 Fysisk återuppbyggnad av livsmiljöer och stimulerande nysatsningar 

(boende, infrastruktur, service, arbetsplatser, städa bort spår av 

händelsen). 

 Sociala livsmönster återupprättas (återflytt, vardagen återkommer, 

psykosocialt stöd) 

 Samhället återtar ekonomi och institutioner (företagande, kultur, 

turism, innovation, resursfördelning, beslutsfattande, samverkan) 

 Långsiktiga följder av krishändelsen inom alla samhällsområden 

(förbättringar av livsmiljö och ekonomiska sociala nätverk, 

förebyggande åtgärder, omfördelning av resurser för ökad hållbarhet). 

 Samhällsdiskussion kring övergången till återhämtning (visioner om 

framtiden, ledarskap, deltagande i beslutsfattande) 

 Informationsaktiviteter (databaser, visuella hjälpmedel som kartor, 

grafer mm, nyhetsbrev, hemsidor) 

En retorisk utmaning kan vara att försöka bygga vetenskaplig trovärdighet och 

samtidigt anpassa presentationen av t.ex. mätresultat till en viss publik vid ett 
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visst tillfälle på en viss plats. Vi har sett i resultaten av intervjuer att det är svårt 

att skapa begriplig information. Det har också visat sig att informationen 

kräver en lokal förankring för att bli trovärdig. Generella lärobokskunskaper är 

dock ofta det som finns tillgängligt snart efter en olycka. Med tiden finns 

möjlighet att anpassa kunskaper till lokala förhållanden och involvera deltagare 

vid möte mer direkt. Att anta och genomföra ett helhjärtat försök att återge 

situationen, med sanningsenliga argument, bygger respekt och tilltro till 

talaren som visar öppet att mottagaren ses som en viktig part i pågående 

händelse. 

 

Utöver utformningen av retoriska framträdanden handlar talarens uppgift om 

att visa välvilja genom symbolhandlingar. Välvilja kan visas symboliskt genom 

att exempelvis resa till drabbade områden, ställa in andra åtaganden eller 

samarbeta över gränserna. (Mral, 2008) Symbolhandlingar verifierar också 

värdet av att lyckas med återhämtningsarbetet, dvs. man gör en handling för att 

visa mottagaren att ”du är viktig”. Värdet av att exempelvis en talare har stark 

lokal eller regional anknytning har i svensk krishantering identifierats tidigare.  

Vikten av lokal anknytning ligger bland annat till grund för att regionala 

aktörer såsom länsstyrelser är de som driver kriskommunikationen vid stora 

olyckor. Vi har sett flera typer av symboliska inslag i sanering efter kärnteknisk 

olycka. Det handlar om de visuella intrycken inom det område som saneras. 

Det handlar om hur människors hem behandlas. Det handlar också om att 

mötet mellan myndigheter och drabbade kan tolkas som symbolhandling.  

 

Vi har genom denna rapport försökt att fånga in några av de retoriska uppgifter 

och utmaningar som följer av evakuering och sanering efter kärnteknisk olycka. 

Tack vare generösa intervjupersoner har vi formulerat en översiktlig 

undersökning som kan lägga grund till mer fördjupande undersökningar.  
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