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Kommunikation om sanering vid återhämtning från kris 

• Främja återhämtning från olyckan som krishändelse. 
(Murakami m. fl. 2017) 

 
• Återuppbygga förtroendet för kontrollen av industrin. 

(Cotton, m. fl, 2015) 
 
• Bygga förtroende för det demokratiska systemet och dess 

aktörer (regering, region, kommun etc). (Nohrstedt, 1991) 
 
• Stödja människors praktiska livsbeslut (jobb, boende, vanor, 

risker med livsmedel, mm). (Takahashi, 2016) 
 

 
 



Genomförande - delprojekt 

• Intervjuer: 
• Föräldraföreningar 
• Myndigheter (Regering, region, kommun) 

 
• Jämförelse av informationsbroschyrer 
 
• Studieresa (sept 2018) 
 
 
 
 
 

Hur har informationskampanjen om sanering svarat upp mot 
vissa nyckelgruppers behov av budskap? 



Tomioka, Futaba, Namie 



Kawauchi kommun 

Tillfälligt förvar för kontaminerad jord 



Några lärdomar  
 

• Från evakueringskommun till nedfallsdrabbad 
kommun. 

 
• Från stormöten till gruppsamtal. 
 
• Från lärobokskunskap till lokala förhållanden. 
 
• Från strålskyddsutbildning till kunskap om kommunen. 
 



Titel: ”Kihon no ki” – grundläggande 
kunskaper. 
Utgiven av ”Nationella Föräldranätverket för 
barns skydd mot strålning”. 
Mottagare: Nätverkets medlemmar (5000 ex 
såldes 2017). 

 

Jämförelse broschyrer 

Titel: ”Nasubis frågor”.  
Utgiven av Miljödepartementet.  
Mottagare: allmänheten inom Fukushima 
prefektur. 



 Jämförelse broschyrer - identifikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Experter                   Vardagliga människor 

 

 

 



Jämförelse broschyrer - Värderingar 



• 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 finns det gränsvärden. 
• Svårigheterna med att sanera ett område. 
• Mätinstrumentens precision och kvalitet. 
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Exempel på svåra frågor vid information om strålskydd 
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