
Basisprojekt 3 

        3. semester - efterår 2021 

 

Eksamensgruppenr.:  

V2124809737 

  

Projekttitel:  

Atomkraftværkets indflydelse på samfundet 

Gruppens medlemmer:  

Frida Hovmand Jørgensen  

Rasmus Dall Egelund Hansen  

Caroline Schaeffer Storm-Larsen  

Maja Skriver Lorentzen 

Vejleder: 

Kim Sandholdt 

Hold:  

Hold B 

Dato: 

05-01-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Basisprojekt 3 Roskilde Universitet 5/1/2022 

 

 

2 

 

 

 

 



Basisprojekt 3 Roskilde Universitet 5/1/2022 

 

 

3 

Abstract 

This project aims to study and discuss discourses appearing in debates regarding nuclear 

power in Denmark today. The examination and identification of historical and existing 

discourses will be based on the perspective of social constructivism and discursive practices, 

with the purpose to get a specific perspective on the subject. By doing this, the project has 

included its own empirical data and furthermore used external empirical knowledge, to 

accommodate the study of the above. Besides the focus on discours, the project also aims to 

study the technological part of nuclear power. The project will be looking at traditional 

nuclear power as well as the newest developments within nuclear power; the Molten Salt 

Reactor. This will be done in order to examine the technological mechanisms and 

furthermore to study if nuclear power technology has an influence on how the discourses 

appear today. By using the TRIN-model, it will be possible to understand the developments 

from traditional nuclear power to third generation nuclear power and the similarities and 

differences between them. By analyzing the discourses, three main discourses are identified 

and discussed in comparison to the historical discourses, identified by Danielsen (2006) and 

the nuclear technology developments. Thereby it is possible to investigate whether the 

discourses have changed or are in change, following the evolution of nuclear power. The 

project can conclude that the historical discourses are still existing in the debate today and 

thereby has an influence on the implementation of nuclear power technologies in Denmark. 
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Indledning  

Dette projekt har til formål at belyse den diskursive kamp der figurerer i debatten omkring 

atomkraft i Danmark. Hertil inddrages redegørelse af tidligere diskurser, med udgangspunkt i 

Oluf Danielsens undersøgelser. Dette med henblik på at undersøge og identificere historiske 

diskursers eksistens i den nutidige debat. Samtidig inddrages en undersøgelse foretaget af 

IDA, der giver et statistisk indblik i holdningen omkring, hvorvidt Danmark bør indføre 

atomkraft, hvis det økonomisk set er en fordel. Dette inklusiv en kvalitativ og kvantitativ 

fremstilling af egen empiri, blandt den valgte målgruppe, der udgør unge i alderen 18-25 år. 

Ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv belyser, hvorledes sproget gennem diskursive 

praksisser, skaber menneskers oplevelse af virkeligheden. Dette bliver undersøgt gennem to 

diskursanalyser, med henholdsvis egen empiri fra spørgeskemaundersøgelse, og en debat 

mellem interesseorganisationerne ‘Vedvarende Energi’, ‘Atomkraft - Ja tak’ og ‘Seaborg 

Technologies’. Ydermere bliver atomkraftteknologien analyseret med fokus på traditionelle 

atomkraftværker og Seaborg Technologies ‘Molten Salt Reactor’, som er en nytænkning af 

atomkraftteknologien. Dette gøres med formålet om at undersøge udviklingen i teknologien, 

for deraf at diskutere om nye diskurser er i fremgang i takt med udvikling af teknologien. 

 

Projektet undersøger hvilke diskurser, der eksisterer i det danske samfund. Disse diskurser 

analyseres med henblik på at undersøge, hvorvidt de har en påvirkning på implementeringen 

af Seaborg Technologies atomkraftværk. Derudover undersøges, hvorvidt atomkraft 

teknologien er ved at udvikle en ny diskurs, i forbindelse med teknologiens udvikling og de 

stigende klimaproblemer.  
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Problemfelt 

Klimakrise og klimaforandring er aktuelle begreber på dagsordenen i dag. Stigende 

temperaturer, som følge af CO2 udledning, udgør store forandringer i hele verden (Danmarks 

Naturfredningsforening, 2020). I 2015 indgik Danmark i Parisaftalen, hvilket betyder at 

Danmark er forpligtet til at mindske landets klimabelastning, og dermed bidrage til at 

mindske verdens samlede udledning af CO2. Spørgsmålet er hvilken energikilde, der kan 

medvirke til at formindske udledningen, og samtidig være i overensstemmelse med de danske 

holdninger og diskurser i samfundet?  

    

I 1985 blev det i folketinget besluttet, at der ikke skulle være atomkraftværker i Danmark. 

Denne beslutning blev truffet, hovedsageligt efter indflydelse fra græsrodsbevægelsen OOA, 

‘Organisationen til Oplysning om Atomkraft’, der i 1970’erne sammen med tusindvis af 

danskere, gik på gaden og protesterede mod regeringens planer om at bygge danske 

atomkraftværker. Protesten fik navnet ‘Atomkraft? Nej Tak’ (Danielsen, 2006). Modstanden 

til atomkraft som energikilde udfoldede sig, på baggrund af tragedier, som Tjernobyl. Dette 

skyldes risikoen for ulykker, såsom et radioaktivt udslip, hvilket kan forårsage kræft og 

nedarvede misdannelser, samt slå cellerne i menneskekroppen ihjel (Sundhedsstyrelsen, 

2012). Ifølge Hansen (2015), som er en amerikansk professor og leder af programmet for 

klimavidenskab, opmærksomhed og løsninger, er der kun én løsning på klimakrisen, nemlig 

atomkraft. Hansen (2015) mener, at det er den eneste realistiske vej fremad. Atomkraftværket 

udleder ingen CO2 og har til formål at omdanne varme-energi til elektricitet. 

 

I dag findes der stadig ikke atomkraft på dansk grund, og danskerne taler sjældent om det 

som løsningen på klimakrisen. Hansen (2015) mener, at mange af danskerne intuitivt 

forbinder atomkraft med noget negativt, men at forestillingerne om atomkraft er forvrænget 

af ideologisk arv. Der er opstået overdrivelser, og misforståelser af risici, forbundet med 

atomkraft, hvilket har ført til folkelig modstand og politisk berøringsangst. Hansen (2015) 

udtaler “Hvorfor lod vi de gamle stivstikkere tvinge os til at opgive teknologien, når vi kunne 

have forbedret den, ligesom vi har forbedret sol-, vand- og vindenergi?” (Sindberg, 2019).  

Virksomheden Seaborg Technologies startede i 2014 og beskæftiger i dag 60 atom 

ingeniører, fysikere, kemikere, sikkerhedseksperter og forretningsudviklere, som er i gang 

med udviklingen af deres svar på en 3. generations atomkraftreaktor. Seaborg Technologies 

nytænker svaret på teknologien, med en vision om at “gøre atomkraft til en billig, bæredygtig 
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og sikker teknologi, der kan udkonkurrere de fossile brændstoffer og revolutionere 

energimarkedet” (Seaborg Technologies, 2021). 

 

Hvis atomkraft er løsningen på klimakrisen, og teknologien er i udvikling, hvorfor benyttes 

den ikke? Hansens (2015) påstand om, at forestillingerne om atomkraft er farvet af 

overdrivelse, misforståelse, samt forhenværende tragedier, giver anledning til at undersøge 

om dette stadig figurerer i diskursen omkring atomkraft i dag. Tillige, hvordan dette har sin 

virkning på udviklingen af teknologien. Disse problemstillinger leder projektgruppen til 

følgende problemformulering. 

Problemformulering 

Hvordan er gamle og nye diskurser til stede i den nuværende debat om atomkraft, og hvilken 

betydning har diskursen for en eventuel implementering af Seaborg Technologies reaktor i 

Danmark? 

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvordan udfolder Oluf Danielsens diskursanalyse sig vedrørende den danske debat 

om atomkraft fra år 1974-1985? 

2. Hvordan viser forskelle og ligheder sig mellem traditionel atomkraft og Seaborg 

Technologies reaktor? 

3. Hvad er holdningen blandt målgruppen og hvordan udfolder diskursen sig, ud fra brug 

af diskursanalyse? 

4. Hvad er holdningen blandt interesseorganisationer og hvordan forholder de sig til 

diskursen? 

5. Hvordan belyser socialkonstruktivisme problematikken? 

Afgrænsning 

Emnet atomkraft er i sig selv et omfangsrigt emne med mange forskellige forgreninger og 

afskygninger. Det er derfor nødvendigt at have gjort sig tanker om afgrænsninger i forhold til 

vinklen, hvori atomkraft tilgås. Dette projekt fokuserer således udelukkende på, hvordan 

diskurserne forholder sig omkring atomværker, samt hvordan denne diskurs har indflydelse 

på eventuelle implementeringer af atomkraft teknologier i Danmark. På dette grundlag, vil 

diskursen undersøges gennem diskursanalyse af kvalitativ empiri.  
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Atomkraftteknologien, som projektet vil dreje sig om, er både Seaborg Technologies Molten 

Salt Reactor og de traditionelle atomkraftværker. De vil blive analyseret gennem TRIN-

modellen, med henblik på at opnå forståelse for hvilke ligheder og forskelle, der kan gøre sig 

gældende. 

 

Projektgruppen arbejder med målgruppen; unge i alderen 18-25 år. Målgruppen er valgt på 

baggrund af, at unge i alderen 18-25 år, ikke direkte er blevet eksponeret for datidens 

protester mod atomkraft. Det er derfor relevant for at undersøge om der i dag, stadig findes en 

socialt konstrueret diskurs, der påvirker nutidens holdning. I grove træk, kan målgruppen 

kaldes for Danmarks fremtid, hvilket gør det relevant, at undersøge holdningen blandt den 

generation af befolkningen. 

Semesterbinding 

I dette projekt benyttes Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS), samt dimensionen 

Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA). Dimensionen Teknologiske Systemer og 

Artefakter (TSA) har til formål at analysere og beskrive en teknologi. Dette muliggøres ved 

hjælp af TRIN-modellen. Denne model inspirerer til beskrivelse og analyse af en given 

teknologi. I dette projekt vil dimensionen blive benyttet til at analysere de traditionelle 

atomkraftværker, samt Seaborg Technologies nytænkning af atomkraft teknologi. 

  

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) arbejder med en forståelse af hvordan disse 

begreber indbyrdes hænger sammen. Denne dimension, vil i dette projekt, have betydning for 

undersøgelsen af samfundets holdninger til atomkraftværk. Således undersøges både 

mennesket, teknologien og samfundet, og deres virkning på hinanden.  

  

Disse to dimensioner hænger sammen, idet projektet gennem STS, undersøger samfundets 

holdning til atomkraftværker historisk og i nutiden. Dette med ønske om forståelse for 

problematikken. TSA benyttes for at kunne dykke dybere ned i teknologien og få en 

forståelse for, hvilke parametre af teknologien, som udgør holdningen til atomkraftværker. 

Derved undersøges de to dimensioner, hvorledes samfundet kan have en virkning på 

implementeringen af en teknologi.  
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Metode 

Kvantitativ metode 

Med den kvantitative metode opnås et generaliserende billede af kendetegn, der for eksempel 

kan være en holdning indenfor et givent område, i en bestemt målgruppe. Dette kan gøres ved 

hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Ved en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse opnås en 

større datamængde, hvorledes det er let at få et overblik over mange resultater. Dataen kan 

gøres målbar og vil kunne bruges i en generaliserende og statistisk sammenhæng. Den 

kvantitative tilgang kan dog have den svaghed, at der kan være manglende mulighed for 

nuancering og uddybelse, hvilket er vigtigt at have in mente, når spørgsmålene udarbejdes og 

stilles, på den måde vil kausaliteten styrkes (Århus Universitet n.d.). 

  

I denne forbindelse udarbejdes en supplerende spørgeskemaundersøgelse, hvorledes der 

spørges ind til målgruppens holdning, oplysningsgrad og om hvorvidt holdningen har ændret 

sig gennem tiden, samt begrundelser for samme. Formålet er at få større indsigt i, hvad 

fundamentet er for holdningen, samt hvorvidt der er kausalitet omkring, at der i samfundet er 

en diskursiv og socialt konstrueret sammenhæng mellem historien og holdningen. 

For at komme tættere på et repræsentativt og generaliserende resultat, bør 100 respondenter 

indgå i undersøgelsen, således at én respondent udgør 1 % (Mottelson & Muschinsky, 2017). 

Med dette udgangspunkt er projektgruppen dog opmærksom på, at generalisering ikke kan 

forekomme for hele målgruppen, men at udfaldet af undersøgelsen bestyrkes. 

Kvalitativ metode  

Den kvalitative metode rummer at opnå viden om forhold, der kan være svære at kvantificere 

og måle. Kvalitativ empiri omfatter at være dybdegående og afklarende.  

Generaliserbarheden kan være lavere end ved den kvantitative tilgang, men validiteten og 

kvaliteten forstærkes (Århus Universitet n.d.). 

 

For at få et aktuelt billede af diskursen, er det relevant at undersøge interesseorganisationers 

holdninger i feltet. I denne forbindelse, foretages diskursanalyse på en artikel fra Energy 

Supply, hvorledes Gunnar Bøje Olesen, politisk koordinator ved miljøorganisationen 

Vedvarende Energi, og Theis Palm, formand for foreningen Atomkraft Ja Tak, diskuterer og 
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udfolder deres holdning til atomkraft. Ligeledes inddrages direktør Troels Schönfelt, fra 

Seaborg Technologies, der i 2021 medvirkede i Berlingskes nyhedspodcast ‘Pilestræde’. Der 

tages derfor udgangspunkt i allerede eksisterende kvalitativ empiri. Diskursanalysen 

inddrager kvalitativ empiri fra personer med holdninger der både taler for og imod. I den 

sammenhæng opnås et bredt perspektiv på diskursen omkring atomkraft i dag.  

Teori 

Videnskabsteori - Socialkonstruktivisme 

Dette afsnit vil forklare centrale begreber med en socialkonstruktivistisk vinkel. De centrale 

begreber indeholder diskurs og sprogets magt. Det socialkonstruktivistiske perspektiv har 

præget hele projektets vinkel og påvirket besvarelsen af problemformuleringen. 

 

I ønsket om at undersøge atomkraftens diskurs i samfundet, er det relevant at betragte det ud 

fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, med henblik på at opnå viden omkring samfundets 

omtale af atomkraftværker. Den socialkonstruktivistiske tilgang beskriver, hvordan sproget 

skaber opfattelsen af virkeligheden (Rasborg, 2009). Det er de sociale relationer og måden 

mennesker taler om verden, der skaber individet. Gennem diskursanalyse kan disse forhold 

belyses. 

 

Socialkonstruktivisme er overbevisningen om, at menneskers erkendelse er socialt 

konstrueret. Vi erkender gennem sproglige begreber, at sproget nødvendigvis må være en 

social størrelse (Wenneberg 2000). Det er i denne erkendelse af, at sproget er en social 

størrelse, at begrebet diskurs skal forstås og undersøges i denne opgave. En anden forståelse 

af socialkonstruktivisme er, at erkendelsen er påvirket af den tidsånd, som hersker i et 

samfund (Wenneberg 2000). I den sammenhæng ses diskurs som et produkt af tidsånden og 

erkendelsen, der er skabt ved brugen af atomkraft. Diskursanalyse undersøger netop, hvordan 

betydningsdannelse bidrager til at konstruere den sociale virkelighed, ved at etablere sociale 

relationer, identiteter og viden om verden (Horsbøl & Raudaskoski 2016). 

 

“Det diskursive afspejler således ikke blot en eksisterende virkelighed, men virker også 

formende ind på denne og har sociale og materielle effekter” (Horsbøl & Raudaskoski 2016). 
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Det betyder, at en diskurs også virker formende på materielle effekter. Det er netop denne 

rapports anliggende at undersøge, hvilken effekt diskursen har på Seaborg Technologies 

Molten Salt Reactors implementering. Det er desuden gennem teknologiske apparater, som 

Wenneberg (2000) fremlægger det, at mennesker erkender naturens fineste detaljer og at 

teknologien er socialt skabt (Wenneberg, 2000). Dette tydeliggøres ved analyse af trin 6 i 

TRIN-modellen, hvor drivkræfter og barrierer analyseres i forhold til det traditionelle 

atomkraftværk og Molten Salt Reactor. Her vil det blive belyst, hvordan både diskursen 

påvirker teknologien og om hvorvidt teknologien på samme måde kan påvirke diskursen. 

Denne socialkonstruktivistiske tilgang, i forhold til diskurser og teknologi, er således 

udgangspunkt for analysen og tilgangen i denne rapport. 

Diskursanalyse som teori 

I rapporten vil diskursanalysen af projektgruppens eget spørgeskema stå som den primære 

analyse, hvorpå de vigtigste diskurser om atomkraft kan udledes. Dette suppleres med et 

allerede foretaget interview af Troels Schönfelt fra Seaborg Technologies, der skal 

undersøge, hvordan Seaborg Technologies italesætter og manøvrerer deres forretning og 

teknologi derefter. Analysen bliver udført ved hjælp af Michel Foucault, Ernesto Laclau og 

Chantal Mouffes diskursteorier. I det følgende afsnit beskrives de overordnede 

diskursteoretiske rammer, som skal danne grundlag for at udføre analysen og dermed også et 

grundlag hvorpå, at problemformuleringen kan besvares.   

 

For at undersøge diskursen blandt målgruppen, er et spørgeskema blevet udarbejdet. Her 

spørges ind til, hvorvidt målgruppen er for eller imod atomkraft, samt begrundelse for 

samme. Der tages udgangspunkt i denne begrundelse, ved brug af Foucaults analysestrategi, 

for at undersøge og beskrive de enkelte diskurser, som har indvirkning på udfaldet (Horsbøl 

& Raudaskoski, 2016).  

 

Foucaults diskursarkæologi, som er fundamentalt i diskursanalysen, er i høj grad en 

beskrivelse af relationer og mønstre af udsagn, der afspejler social orden og historisk 

situerede registrer, der danner rammen for holdninger og handlinger (Horsbøl & 

Raudaskoski, 2016). Derudover mener Foucault, at der ikke eksisterer noget udenfor 

diskursen, da frie udsagn altid er en del af et netværk: 
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“Enhver ytring er specificeret på denne måde: der er ikke nogen ytring generelt, en fri ytring, 

neutral og uafhængig; men altid en ytring, der er en del af en serie eller en helhed, idet den 

spiller en rolle blandt de andre, idet det den støtter sig på dem og adskiller sig fra dem: den 

integrerer sig altid i et ytringsmæssigt spil, hvori den har sin andel, hvor ringe eller 

ubetydelig den måtte være” (Horsbøl & Raudaskoski 2016).  

 

De forskellige teorier og teoretiske paradigmer knytter sig til de enkelte diskurser, og de 

forskellige diskurser ses ofte som et heterogent fænomen (Horsbøl & Raudaskoski 2016). 

Dog kan det i analysen af diskurserne påstås, at disse diskurser ofte ligger meget tæt op af 

hinanden og de forskellige tematikker derfor er mere kompatible end Horsbøl og 

Raudaskoski (2016) påstår.  

 

Det første og mest basale trin ved analyse af diskursen i Foucaults diskursarkæologi, har til 

formål at grovinddele diskursens tematikker (Horsbøl & Raudaskoski, 2016). Herunder bliver 

temaerne yderligere opdelt i tematikker, som gentager sig i citaterne. Efter at have 

grovinddelt og defineret temaerne i spørgeskemaet, er det muligt at videreanalysere på disse. 

Dette gøres ved analyse ud fra Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori. Laclau og 

Mouffe er begge filosoffer, som har udarbejdet denne diskursteori, for at undersøge den 

diskursive kamp, som i dette projekt indebærer diskurserne for og imod atomkraftværker 

(Brinkmann & Tanggaard, 2020). Dette gøres ved at undersøge hegemoni og antagonisme 

blandt diskurserne. 

 

For at understrege, at hegemoni og antagonisme forekommer, er en analyse af nodalpunkt og 

momenter væsentlig. Nodalpunktet udgør nøgleordet for hele diskursen. Diskurserne 

etableres ved, at betydningen tydeliggøres og fremhæves omkring et nodalpunkt (ibid.).  

 

Antagonisme bliver i bogen af Brinkmann og Tanggaard fremlagt som følgende: 

“Antagonismer opstår, hvor diskurser støder sammen, og de forskellige identiteter, der 

skabes inden for de respektive diskurser, helt eller delvis udelukker hinanden” (Brinkmann & 

Tanggaard 2020). Ved at undersøge, hvorledes holdningerne for og imod præsenteres i 

spørgeskemaet tydeliggøres, hvordan diskurserne støder sammen og betydninger af disse kan 

udelukke hinanden. Derved understreges konflikten, som er indlejret i diskursen. Hegemoni 

beskrives ifølge Brinkmann og Tanggaard (2020) således: “Forskellige diskurser - som hver 

for sig repræsenterer en bestemt måde at give betydning til verden på - kæmper om at opnå 
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hegemoni, altså om at fastlåse sprogets betydninger på netop deres måde” (Brinkmann & 

Tanggaard, 2020). Der vil i analysen findes frem til, hvordan informanternes svar forsøger at 

opnå hegemoni, ved at undersøge deres individuelle svar om holdningen til atomkraftværker 

(ibid.).  

 

Artikulation er ifølge Lauclau og Mouffe sammenkoblingen af momenter, som tilsammen 

danner en diskurs (Åkerstrøm Andersen, 1999). En diskurs består af tegn, som kaldes 

momenter. Momenter er forskellige fra hinanden på bestemte måder. Dette forekommer, da 

en diskurs ifølge Laclau og Mouffe, udspænder et net af betydninger og deres relationer til 

hinanden, over et bestemt felt (ibid.). Tegnenes betydning er bestemt af deres relationer til 

hinanden (ibid.). Dette vil tydeliggøres i diskursanalysen, ved at undersøge citater fra 

spørgeskemaundersøgelsen.  

 

En ækvivalenskæde, består af de momenter og citater, som knytter sig til nodalpunktet. 

Momenterne vil forsøge at tilskrive diskurserne en betydning, der definerer nodalpunktet, 

hvilket vil blive lukket i ækvivalenskæden sidst i analysen (Åkerstrøm Andersen, 1999). Ved 

at lukke momenterne og nodalpunktet i denne ‘kæde’ vil det udelukke nodalpunktet at blive 

tilskrevet betydning fra andre momenter da kæden er blevet lukket. Således tydeliggøres, 

hvordan antagonisme og hegemoni udfolder sig, indenfor dette emne (ibid.). Momenterne vil 

i analysen overstreges med fed skrift, for at fremhæve dem i teksten.  

TRIN-modellen som teori 

Dette analyseredskab vil benyttes til at opnå et bedre indblik i teknologiens 

hovedkomponenter, utilsigtede effekter samt drivkræfter og barrierer. Derudover for at få et 

indblik i de ændringer og forbedringer der er sket siden Danmark sagde nej tak til atomkraft. 

I koblingen mellem de to semesterbindinger, har vi valgt at benytte TSA. Her vil TRIN-

modellen tages i brug som et værktøj, til at gå i dybden med Seaborg Technologies Molten 

Salt Reactor. Hertil er de mest relevante trin blevet udvalgt, og de er som følgende:  

 

Trin 1 - Teknologiers indre mekanismer og processer.  

Dette trin har til formål at give indblik i, hvordan en teknologi fungerer (Jørgensen, 2018). 

Derfor vil både det traditionelle atomkraftværk, samt Molten Salt Reactors mekanismer og 
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processer blive gennemgået. Dette med henblik på at få indsigt i, hvordan de to 

atomkraftteknologier deler forskelle og ligheder. 

 

Trin 3 - Utilsigtede effekter. 

Dette trin indebærer fokusset på bestemte aspekter ved en teknologi, som ikke var tilsigtet 

teknologiens formål (Jørgensen, 2018). Der vil i analysen blive fokuseret på utilsigtede 

effekter ved det traditionelle atomkraftværk. Samtidigt forsøges at komme med bud på, 

hvilke utilsigtede effekter, den nye teknologi kan have på sigt. Grundet den stadige udvikling 

af teknologien, er det kun muligt at komme med bud på, hvilke utilsigtede effekter Seaborg 

Technologies Molten Salt Reactor har. 

 

Trin 6 - Drivkræfter og barrierer for udbredelsen af teknologier  

I dette trin vil det blive undersøgt, hvilke drivkræfter og barrierer der ligger til grund for 

Seaborg Technologies Molten Salt Reactor, ved at inddrage det traditionelle atomkraftværk. 

Dette med formål at få indblik i, hvilken betydning det traditionelle atomkraftværk, har haft 

på udbredelsen af Seaborg Technologies Molten Salt Reactor i Danmark. 

Redegørelse  

Oluf Danielsen ‘Atomkraften under pres’.  

I ønsket om at opnå viden omkring de historiske begivenheder, der har fundet sted i 70’erne, 

har projektet gjort brug af Oluf Danielsens undersøgelse, af den danske debat om atomkraft 

fra 1974 - 1985 (Danielsen, 2006). Bogen ‘Atomkraften under Pres’ giver et indblik i, hvilke 

debatter og kampagner der var aktuelle og kan have sat sine spor på, hvordan samfundet i dag 

omtaler atomkraftværker. Fokus vil være på omtalen af atomkraftværker og hvilken diskurs 

der har domineret. Derfor går projektet primært i dybden med bogens 2. del; ‘Atomdebatten 

analyseret’. Bogen introducerer hovedaktørerne, hvilket projektet vil redegøre kort for. Dette 

med formål at opnå baggrundsviden om den historiske debat og få indblik i diskursen.  

 

Hovedaktørernes placering i debatten, som er henholdsvis for eller imod atomkraft, bruges af 

Danielsen (2006) til at dykke ned i, hvilke begreber der blev benyttet i debatten og dertil, 

hvilken betydning det fik for formidlingen. I den sproglige formidling af argumenter for og 

imod, blev begreberne ‘atomkraft’ eller ‘kernekraft’ benyttet som markør for, hvilken siden 
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af debatten aktørerne befandt sig på (Danielsen, 2006). Modstanderne brugte konsekvent 

begrebet ‘atomkraft’ hvorimod fortalerne brugte begrebet ‘kernekraft’. Foreningen REO, Ren 

Energi Oplysning, giver deres bud på en forklaring i et tidsskrift i ‘Ren energi (Danielsen, 

2006). 

  

“Vi hører næsten dagligt ord som atomkrig, atomoprustning, atombalance, atomtrusler osv., 

og næppe mange voksne hører ordet atombombe uden at en association til navnet Hiroshima 

opstår - ganske ubevidst” (Danielsen, 2006).  

 

REO mener, at energiformen målrettet bliver kædet sammen med den militære brug af 

atomkraft og fjerner dermed fokus på, hvilken nytte teknologien også kan have. Det gjaldt for 

debattørerne om at formidle situationen til deres egen fordel, for at overbevise modtagerne 

(Danielsen, 2006).  

 

Sproget spillede dermed en afgørende rolle for de argumenter, der blev bragt ud i den 

offentlige debat og skellet mellem fagsprog og dagligdagssproget måtte udjævnes og gøres 

læsbart for borgere uden videnskabelig interesse og viden (Danielsen, 2006).  

Matematikkens sprog er et godt eksempel på, hvordan sproget kan have politiske 

betydninger, idet der er en underliggende magt bag brugen af fagsprog. Det kan på samme vis 

som latin, være et magtsprog, som kun kan forstås og læses af de som har kendskab til 

sproget (Danielsen, 2006). Benyttelsen af bestemte begreber og beregninger spillede en rolle i 

den offentlige debat i denne periode. Dette aspekt kan belyse, hvordan de forskellige aktører 

talte ind i diskurserne fra hver deres udgangspunkt, for at overbevise samfundet om at være 

enten for eller imod atomkraft som energikilde i Danmark. Idet atomkraft blev indstillet i 

Danmark i år 1985 og officielt taget ud af energiplanlægningen, tydeliggøres den 

dominerende negative diskurs der florerede i samfundet.  

Redegørelse af undersøgelse fra IDA 

Spørgeskemaundersøgelsen fra IDA, blev udarbejdet i maj 2021 og undersøgelsen kan derfor 

betragtes, som værende tidssvarende. Spørgeskemaundersøgelsen blev lavet på 2000 

repræsentativt udvalgte danskere, som blev foretaget af Ingeniørernes fagforening, IDA. I 

undersøgelsen spørges ind til, hvorvidt Danmark bør indføre atomkraft, hvis det økonomisk 

set er en fordelagtig teknologi. Undersøgelsen er bygget op omkring to spørgsmål, hvorledes 
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der spørges til, om informanten er ”meget uenig”, ”uenig”, ”hverken/eller”, ”enig”, ”meget 

enig” eller ”ved ikke”. I denne rapport tages udgangspunkt i målgruppen, som er unge i 

alderen 18-25 år. Vi ønsker derfor at fokusere på denne aldersgruppe i IDA’s undersøgelse. 

Vi er dog opmærksomme på, at undersøgelsens målgruppe dækker 18-34 årige, inddelt i 

mænd og kvinder. Undersøgelsen bruges derfor til at få en indsigt i målgruppens umiddelbare 

holdning til spørgsmålet. Desuden tages højde for, at undersøgelsen ikke udelukkende er 

repræsentativ, for projektets målgruppe. 

Analyse  
Analysen vil bestå af en gennemgang af de mest relevante aspekter i en Molten Salt Reactor 

samt det traditionelle atomkraftværk, ved hjælp af TRIN-modellen. TRIN-analysen skal give 

en bedre indsigt i teknologien og en bedre baggrund for, at teknologiens drivkræfter og 

barrierer kan fremlægges. Derefter foretages en analyse af projektgruppens eget 

spørgeskema og supplerende empiri, der skal præsentere diskurserne i debatten om atomkraft 

i dag. TRIN-analysen og diskursanalysen skal danne et grundlag hvorpå, at 

problemformuleringen kan besvares. 

TRIN-analyse af atomkraft  

I denne analyse vil de relevante aspekter af atomkraftværker blive udfoldet. Traditionel 

atomkraft og 3. generations atomkraftværk vil blive sammenholdt, med henblik på at udlægge 

de punkter, hvor de adskiller sig fra hinanden.  

Trin 1 - Teknologiens mekanismer og processer 

 

I et atomkraftværk benyttes uran, som ved hjælp af en fissionsproces, skaber en enorm 

mængde varme. Fission sker ved, at uran-atomet spaltes ved hjælp af neutroner (NRGI n.d.). 

Det radioaktive stof, som i atomkraftværker består af uran, spaltes når det udsættes for nye 

neutroner (ibid.). Spaltningen af uran-atomet udsender en stor mængde energi og frigiver 

samtidigt en lang række nye neutroner (ibid.). Denne atomare kædereaktion, som fission også 

kaldes, skaber en enorm mængde energi, som skal kontrolleres. Denne kontrol bliver 

opretholdt af såkaldte kontrolstænger, der indeholder grundstoffet bor, som suger disse 

neutroner til sig og holder fissionen i skak (ibid.). Den enorme mængde varme, opvarmer 

vandet til damp, som driver en turbine. 
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Funktionaliteten af atomkraft, ligger i selve ordet ‘atomkraft’. I et traditionelt atomkraftværk 

bruges vand og uran, hvor det i Molten Salt Reactoren er salt og uran, som kombineres i 

reaktoren (TV2 Lorry, 2021). Fælles for atomkraftteknologierne er, at denne kemiske proces, 

foregår i reaktoren. I de følgende afsnit undersøges Molten Salt Reactor samt det traditionelle 

atomkraftværk og deres funktioner.  

 

For at se nærmere på de centrale mekanismer og processer, er det relevant at præcisere hvad 

teknologiens formål er. Her er der ikke meget forskel på de to reaktorers formål, da de begge 

har til formål at levere energi. De centrale mekanismer og processer, hvorpå formålet 

opfyldes, bygger på de samme principper inden for atomkraft, men adskiller sig dog på nogle 

punkter.  

 

Idéen om en Molten Salt Reactor, er ligesom atomkraft, ikke ny. Seaborg Technologies og 

andre teknologier indenfor Molten Salt Reactors henter primært inspiration fra undersøgelser, 

lavet af Oak Ridge National Laboratory fra 1970’erne (Svejstrup, 2021). Disse undersøgelser 

viste en klar fordel, ved brugen af smeltet salt i en reaktor, men blev aldrig færdigudviklet. 

Grunden til, at disse reaktorer ikke blev videreudviklet dengang, var Molten Salt Reactors 

manglende mulighed for at producere plutonium som restprodukt. Reaktoren kunne derfor 

ikke bruges til atomvåben og blev hurtigt henkastet igen (Svejstrup, 2021). En anden 

væsentlig årsag til den manglende videreudvikling på de gamle Molten Salt Reactors, var de 

teknologiske barrierer. Det var dengang ikke muligt at lave en reaktor, som var 

modstandsdygtig over for den radioaktive stråling, som den smeltede salt udledte. Det er 

blandt andet denne teknologiske barriere, som det danske firma Seaborg Technologies 

forsøger at bryde igennem (TV2 Lorry, 2021).  

 

En Molten Salt Reactor ligner på mange måder et traditionelt atomkraftværk og består af tre 

hovedkomponenter: reaktoren, varmeveksleren, som også kaldes ‘heat exchanger’ og 

turbinen. I det følgende afsnit vil teknologien blive beskrevet ud fra modellen, som ses 

nedenfor. Modellen er vist i artiklen “A multi-physics modelling approach to the dynamics of 

Molten Salt Reactors” (Cammi et. al, 2011), som udspringer fra typen af salt reaktorer, som 

blev udviklet i 1970’erne. Da dette går mange år tilbage, har udviklingen indenfor 

teknologien nået nye højder og derfor er flere komponenter blevet tilføjet. Ved beskrivelsen 
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af den følgende model, vil en gennemgang af grundteknologien indenfor Molten Salt Reactor 

foretages. Senere vil nyere komponenter blive beskrevet.  

 

 

Figur 1 (Cammi et. al, 2011) 

 

Meget lig traditionel atomkraft skabes der fission og atomkernerne i uranet bliver spaltet, 

hvilket skaber en enorm mængde energi. Vandet transporteres igennem en til flere ‘heat 

exchangers’ som illustreres på figur 1 og bliver omdannet til damp, som gennem 

turbogeneratoren bliver til elektrisk energi. Turbogeneratoren fungerer som en turbine, som 

genkendes fra traditionel atomkraft. Rørene omgives af det som på figur 1 fremgår som 

‘purified salt’. Den smeltede salt, som omgiver rørene, er med til at bremse hurtige neutroner 

og medvirker til at holde den energiskabende kædereaktion i gang (TV2 Lorry, 2021). På den 

måde minder Molten Salt Reactor meget om traditionel atomkraft. Varme skabes gennem 

fission og driver turbinen. Den helt store forskel er, at dette sker ved hjælp af smeltet salt og 

ikke vand, som i teorien, vil skabe en mere sikker teknologi. 
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Derudover indeholder Molten Salt Reactor ikke samme mængde uran som et traditionelt 

atomkraftværk. I et traditionelt atomkraft bliver uran-235 udledt af uran-238. Der er derefter 

et overskud af uran-238, som er den mest naturlige uranisotop. Dette overskud af uran-238, 

kan omdannes til stoffet plutonium, som kan bruges til atomvåben (SDU & DR, n.d.). 

 

Et af problemerne som vedrører traditionelle atomkraftværker, er den manglende sikkerhed, 

med hensyn til udledning af radioaktivt stof. Det traditionelle atomkraftværk er opbygget 

således, at stængerne i reaktoren, indeholder radioaktivt materiale (TV2 Lorry, 2021). Dette 

betyder, at hvis uheld opstår, spredes gasserne inde fra rørene. Dette sker, da disse keramiske 

rør er omgivet af vand, hvilket betyder at en kemisk reaktion mellem det radioaktive stof og 

vandmolekylerne, udgør hydrogen gasser, som vil sprede det radioaktive stof (TV2 Lorry, 

2021). I en Molten Salt Reactor, forhindres denne proces. Dette skyldes at flydende salt 

bliver benyttet frem for vand. Hvis der går hul på rørene, størkner den flydende salt (TV2 

Lorry, 2021). Processen vil stoppe, og på denne måde undgås udledning af radioaktive 

gasser, og sikkerheden øges. 

 

I Figur 1 (Cammi et. al, 2011) udfoldes den tidlige udvikling af en Molten Salt Reactor. Flere 

nye teknologier har et freeze plug, udviklet som en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Dette 

freeze plug skal sidde koblet til reaktoreren og skal kunne nedkøle salten ved tilfældet af 

overophedning af systemet. 

En anden og mere væsentlig udvikling af teknologien siden 1970’erne, er muligheden for at 

genanvende radioaktivt materiale. Ikke kun reaktorens egen affald, men også eksternt 

atomaffald kan genanvendes i reaktoren. I en nyere artikel fra Energy Supply fra 2020 

“Seaborg Technologies og Din Forsyning kører saltlagring i stilling” (Pedersen, 2020) 

beskrives et nyt innovationsprojekt, hvor DTU og Seaborg Technologies er gået sammen for 

at skabe, en videreudvikling på Molten Salt Reactors, hvor at overskydende strøm fra 

vindenergi skal kunne lagres og genanvendes. 
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Figur 2 (Pedersen 2020) 

 

På figur 2 illustreres, hvordan Molten Salt Reactor skal fungere som lagring og 

genanvendelse for vindenergi. Denne lagring er eksempel på mulighederne for en sektor 

kobling ved en Molten Salt Reactor: “Energilagring er en helt central udfordring på vejen 

mod de 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030. Saltlagringsprojektet er et godt 

eksempel på, at fælles innovationskraft gør en positiv forskel” (Pedersen, 2020). Dette projekt 

viser også mulighederne, hvis teknologien bliver en realitet i det danske energisystem. Det er 

desuden et godt eksempel på, hvordan teknologien har udviklet sig fra figur 1 (Cammi et al., 

2011)  til figur 2 (Pedersen, 2020), hvor andre energisystemer bliver inddraget i den nye 

generation af atomkraftværker. Dette løser i teorien, problemet omkring lagring og 

genanvendelse af atomaffald, som sammen med sikkerheden, er en af de helt store 

problematikker ved et traditionelt atomkraftværk.  

Trin 3 - utilsigtede effekter  

 

Ulykkerne som er forbundet med et traditionelt atomkraftværk, har historisk set haft en stor 

konsekvens for områder, mange kilometer væk fra reaktoren. Da det primære formål med 

atomkraft er at levere energi, må disse radioaktive udslip, derfor siges at være en utilsigtet 

effekt. 
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En anden utilsigtet effekt, er udnyttelse af stoffet plutonium, som kan udledes fra 

atomkraftværkerne og benyttes til atomvåben (SDU & DR, n.d.). Dette kan forekomme, som 

også nævnt tidligere, idet uran kan spaltes til plutonium, ud fra uran-238 (ibid.). Det skal dog 

nævnes, at det altid har været kendt, at disse atomkraftværker kunne producere plutonium. 

Det var blandt andet det som gjorde, at mange lande fandt det interessant at forske og opføre 

disse atomkraftværker, med henblik på at producere radioaktivt stof. Når dette stof aktivt 

bruges i krigsførelse og har konsekvenser for mange tusinde menneskeliv, må det 

karakteriseres som endnu en utilsigtet effekt, som kommer ved brugen af atomkraftværker.  

 

En tredje utilsigtet effekt, kan peges mod affaldet fra de traditionelle atomkraftværker.  

Et af de største kritikpunkter ved atomkraft er mængden af radioaktivt affald, som et 

atomkraftværk producerer. Disse radioaktive stoffer har et henfald på mange tusinde år og 

skal derfor deponeres sikkert, indtil det igen er stabilt. Seaborg Technologies hævder at have 

løst noget af problemet. Dette indebærer, at det radioaktive affald fra traditionelle 

atomkraftværker, vil kunne henfalde på langt kortere tid, ved hjælp af Seaborgs Molten Salt 

Reactor. 

 

Den nye generations atomkraftværker er således opstået med en forventning om, at de 

utilsigtede effekter ved de traditionelle atomkraftværker, kan forbedres. Denne forbedring 

skal sikre, at de vidtrækkende konsekvenser undgås. Komponenterne i 3. generations 

atomkraftværker, er så vidt et resultat af de utilsigtede effekter, som det traditionelle 

atomkraftværk indebar. 

 

Da teknologien i forbindelse med Molten Salt Reactor ikke er betragtet som tæt på 

færdigudviklet endnu, er det derfor svært at spå om dens fremtidige utilsigtede effekter. Om 

disse utilsigtede effekter bliver lige så omfattende som ved de traditionelle atomkraftværker, 

er svært at forudsige. Spørges udviklerne af de nye atomkraftværker har de netop lært af 

ulykkerne og arbejder på en teknologi, som har langt færre konsekvenser ved for eksempel 

nedsmeltning eller et potentielt terrorangreb på reaktoren. Derudover bidrager den nye 

generations reaktor ikke til udviklingen af atomvåben, som ses ved de traditionelle 

atomkraftværker. En sidste og markant videreudvikling, som de nye generations kraftværker 

bryster sig på, er genbrugen af det egenproducerede atomaffald. Ifølge Seaborg Technologies 

ville dette nedsætte halveringstiden til blot et par hundrede år på atomaffaldet (Svejstrup, 

2021). 
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Der kan på nuværende tidspunkt kun gisnes om de utilsigtede effekter ved de nye generations 

atomkraftværker. Spørgsmålet er, om de utilsigtede effekter ved de traditionelle 

atomkraftværker, har sat så dybe spor i samfundet, at det sætter en stopper for udbredelsen af 

den nye teknologi i Danmark. Dette vil blive forsøgt besvaret i diskursanalysen omkring 

atomkraftværker, samt i trin 6 om drivkræfter og barrierer. 

Trin 6 - drivkræfter og barrierer for udbredelsen af teknologier  

 

Formålet ved en Molten Salt Reactor er, at levere strøm uden udledning af CO2 og med færre 

risici (Seaborg Technologies, 2021). Klimaudfordringerne er en drivkraft til at forbedre 

atomkraftteknologien, idet vi står overfor en problematik vedrørende CO2-udledningen i 

verden. Da atomkraft af nogle anses, som værende en af de reneste og mest energirige former 

for energiteknologi (Perrson, 2018), ses en tendens til at flere forsøger at udvikle nye former 

for energikilder, med samme elementer, som et traditionelt atomkraftværk. De utilsigtede 

effekter forbundet med det traditionelle atomkraftværk, som nævnt ovenfor, har gjort at et 

firma som Seaborg Technologies, har taget kampen op og har forsøgt at forbedre teknologien 

(Svejstrup, 2021). De siger dog selv i et interview i Berlingskes nyhedspodcast; Pilestræde, at 

de ikke har intentioner om at få deres Molten Salt Reactor implementeret i Danmark, da den 

historiske fortid omkring de traditionelle atomkraftværker, fylder for meget (ibid.). Her ses 

derfor en betydelig barriere, som sætter en stopper for teknologiens udbredelse i Danmark. 

Dette betyder, at selvom teknologien forbedres, vurderer Seaborg Technologies, at de ikke 

ser nogle muligheder, for implementering i Danmark. 

 

En barriere for implementering af Molten Salt Reactor, kan skyldes den historiske fortid. 

Ulykker og katastrofer i fortiden, kan ligge til grund for modstanden til denne nye teknologi. 

Da danskerne kan være blevet farvet af historiske begivenheder er negative diskurser til 

teknologien blevet forankret i samfundet. Af denne grund, kan der være modstand for, at 

teknologien skal implementeres. Nogle danskere vil kunne se en fordel i, at teknologien er et 

vigtigt værktøj til bekæmpelse af klimakrisen, hvor andre danskere vil se det som en 

decideret fare for både mennesker og miljø. Dette kan desuden være en så stor barriere, at det 

kan sætte en stopper for, at teknologien kan udbredes i Danmark, som Seaborg Technologies 

giver udtryk for i podcasten (Svejstrup, 2021). 
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Derudover findes der også en anden barriere i kraft af, at teknologien stadigvæk ikke har en 

reel prototype. Som Seaborg Technologies er klar over, er der en del teknologiske barrierer, 

som skal løses, for at teknologien kan træde i kraft (TV2 Lorry, 2021). Disse teknologiske 

barrierer udgør en reel risiko for, at teknologien ikke kan realiseres. 

 

Fremtiden må nu vise, om drivkraften og formålet med teknologien er større, end den 

samfundsmæssige barriere, som atomkraftteknologien møder. Det vil vise sig, om 

klimaproblemerne en dag vokser sig så store, at denne teknologi finder sin berettigelse eller 

om de forhistoriske begivenheder, har sat så stort et præg på konceptualiseringen af 

teknologien, at dette ikke kommer på tale. 

Analyse af IDA’s undersøgelse  

Rapporten vil gøre brug af undersøgelsen foretaget af IDA. Dette er med henblik på at 

undersøge forskelle og ligheder mellem holdningerne, i de inddelte aldersgrupper. 

 

Det første spørgsmål, som undersøgelsen ønsker at besvare lyder ‘Danmark bør indføre 

atomkraft, hvis det økonomisk set er en fordelagtig teknologi?’. På tabellen, som ses i bilag 6, 

illustreres, at der overordnet er uenighed blandt mænd og kvinder i alderen 18-34 år, 

hvorledes 27% af de mandlige deltagere og 45% af de kvindelige deltagere har svaret, at de 

er hhv. ”meget uenig” eller ”uenig”. Ligeledes har 41% mandlige deltagere og 18% 

kvindelige deltagere svaret, at de er hhv. ”meget enig” eller ”enig”. De resterende 34% af 

mandlige deltagere og 36% kvindelige deltagere har svaret, at hhv. ”hverken/eller” eller ”ved 

ikke”. 

  

Overordnet kan det konkluderes, at der som udgangspunkt er en større procentdel blandt 

mænd og kvinder tilsammen, der er uenige i, at Danmark bør indføre atomkraft, hvis det 

økonomisk set er en fordelagtig teknologi. Procentdelen der har svaret ”hverken/eller” eller 

”ved ikke”, udgør en mere eller mindre lige fordeling og stor procentdel blandt både mænd 

og kvinder. Dette kan betragtes som, at målgruppen ikke har eller kan tage stilling til dette, 

fordi de muligvis ikke har nok viden omkring teknologien, til at tilkendegive en decideret 

holdning. Dette betyder, at der i målgruppen unge i alderen 18-25 år, er en større procentdel 

der er imod at “Danmark bør indføre atomkraft, hvis det er en økonomisk fordelagtig 

teknologi“. 
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Kvantitativ analyse af spørgeskemaundersøgelse 

I følgende afsnit vil resultaterne fra projektgruppens spørgeskemaundersøgelse blive 

gennemgået. Dette med formål om at få en forforståelse af informanternes baggrund og viden 

i forhold til atomkraftværker. Disse resultater benyttes senere i projektrapporten, i 

forbindelse med diskursanalysen. Ydermere vil denne kvantitative analyse drages i 

sammenhæng med IDA’s undersøgelse i diskussionen. 

 

I denne analyse vil de kvantitative data fra spørgeskemaundersøgelsen blive udfoldet. 

Spørgeskemaundersøgelsen er indledt med to grundlæggende spørgsmål til alder og køn, 

hvorved undersøgelsen har fokus på alder. Dette er relevant, da vi ønsker at undersøge 

målgruppen 18-25 årige. Idet projektgruppens medlemmer alle har delt undersøgelsen på 

private Facebook profiler, består størstedelen af informanterne af den unge aldersgruppe, 

hvilket ses i bilag 1. Der ses et tydeligt overtal af aldersgruppen 18-25 årige med en 

procentdel på 86%. Ydermere udgør de resterende aldersgrupper 14% af dataen. For at få 

indrammet målgruppens holdning, er de ældre aldersgrupper blevet fraregnet i 

procentfordelingen. 

 

Projektgruppen har været interesseret i at undersøge, i hvor høj grad informanterne føler sig 

oplyst om emnet, hvilket bliver visualiseret i bilag 3. En overvejende del af informanterne har 

hertil svaret, at de på en skala fra ‘1-5’, føler sig ‘2’ oplyst omkring atomkraft-teknologien. 

Dette udgør 34% af informanterne hvortil 30% har svaret at de føler sig ‘3’ oplyst. Da 

størstedelen føler sig middel eller lidt over middel, oplyst omkring emnet, kan det derfor 

konstateres at informanterne ikke har bred viden indenfor feltet. 

 

I bilag 4 visualiseres procentdelen af informanter, som henholdsvis er for eller imod 

atomkraft. I alt er 48 % af unge mellem 18-25 år, imod anvendelsen af atomkraft.  

52 % af de 18-25 årige er for anvendelsen af atomkraft. 

 

I bilag 5 spørges til, hvorvidt informanterne har ændret holdning gennem tiden, hvortil 

størstedelen svarer ‘nej’ til dette. ‘Nej’ udgør 71 % af informanterne og ‘ja’ udgør 29 %.    

Dette spørgsmål er stillet, med henblik på at undersøge, hvorvidt holdningen har ændret sig, i 

takt med teknologiens udvikling. Da ‘nej’ udgør 71% kan dette betyde, at holdningen hos 
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størstedelen ikke har ændret sig, men at der forekommer en vis procentdel, som har ændret 

holdning gennem tiden.  

Samlet delkonklusion for IDA’s undersøgelse samt kvantitativ 

hovedempiri 

I ovenstående kvantitative analyser, er resultaterne fra begge undersøgelser, blevet analyseret. 

Det kan hermed konkluderes, at der i IDA’s undersøgelse er en større del af målgruppen som 

er ‘imod’ atomkraft. Ved analyse af egen empiri, i form af spørgeskemaundersøgelsen, blev 

det gjort klart, at der er en overvejende del af målgruppen, som er ‘for’ atomkraft. Det kan 

dermed konkluderes, at der er en mindre forskel mellem IDA’s undersøgelse og projektets 

spørgeskemaundersøgelse. IDA’s undersøgelse indebar 2000 respondenter, hvor 

spørgeskemaundersøgelsen kun har 100 respondenter. I den forbindelse, er IDA’s 

undersøgelse den mest repræsentative af disse to. 

Diskursanalyse af spørgeskemaundersøgelse 

For at undersøge diskursen blandt målgruppen, er der udarbejdet et spørgeskema, hvor 

spørgsmål er stillet til, hvorvidt målgruppen er hhv. for eller imod atomkraft, samt 

begrundelse for samme. Der tages udgangspunkt i denne fremgangsmåde, for at få et indblik 

i hvilke diskurser deres begrundelser skriver sig ind i. Ved gennemgang af besvarelserne, er 

den grove data blevet tematiseret for, at skabe et overblik over informanternes holdning, hvor 

der herefter er blevet udformet nogle diskurser, som de forskellige tematikker samt 

argumenter, taler ind i. 

 

Nodalpunktet defineres som det nøgleord, som diskursanalysen drejer sig om. Nodalpunktet 

er i denne analyse Atomkraft. Ved at kigge på de øvrige begreber og argumenter der kredser 

om nodalpunktet, fremfindes tre overordnede diskurser, der tillægger nodalpunktet en 

betydning, med formålet om at opnå hegemoni. De tre overordnede diskurser kaldes for Frygt 

for risikable konsekvenser, Atomkraft som løsning på klimakrisen og Atomkraft skaber 

samfundsmæssige udfordringer. 
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1.1 Diskurs 1. Frygt for risikable konsekvenser. 

I spørgeskemaundersøgelsen, er der taget udgangspunkt i målgruppens besvarelse. I analysen 

af diskursen Frygt for risikable konsekvenser, vil relevante udvalgte citater blive gennemgået, 

samt vil momenter blive fremhævet. 

 

“Det er en teknologi, som kan have fatale konsekvenser ved sikkerhedsfejl. Derudover, er 

affaldsstofferne ved anvendelsen af Uran er et problem. Man bør satse på vedvarende 

energikilder i højere grad”. 

 

Ovenstående citat, skriver sig ind i diskursen Frygt for risikable konsekvenser igennem flere 

perspektiver. Først og fremmest udtrykker informanten en frygt for fatale konsekvenser der 

kan opstå ved sikkerhedsfejl, hvilket tillægger nodalpunktet en direkte negativ betydning. 

Derudover beskrives et andet perspektiv vedrørende affaldsstofferne. Her beskrives brugen 

af uran som et problem hvilket bruges som en begrundelse for at satse på vedvarende 

energikilder i højere grad. Informanten er altså imod brugen af Atomkraft, grundet frygten 

for de konsekvenser det kan medføre, og tillægger dermed nodalpunktet ‘atomkraft’ en 

betydning bl.a. ved brug af momenterne. 

 

“Selvom anvendelsen atomkraft er bedre for miljøet end mange andre energiformer, så er de 

konsekvenser, der kan følge af, at et atomkraftværk bryder sammen, for fatale både for 

mennesker, natur og miljøet, til at jeg mener, at det ikke er det værd. Derfor mener jeg vind-, 

sol-, og vand-energi er et bedre alternativ”. 

 

I dette citat, argumenteres for, at Atomkraft er bedre for miljøet. Dog benyttes denne ytring 

som en opvejning til de konsekvenser der kan medfølge, hvis et atomkraftværk bryder 

sammen. Informanten tilskriver dermed en negativ betydning til nodalpunktet i og med at 

informanten er overbevist om at vind-, sol-, og vand-energi er et bedre alternativ. Personen 

ser fordelene og er reflekterende omkring problematikken. Informanten laver dermed en 

beregning på fordele og ulemper og kan til sidst konstatere, at være imod brugen af 

atomkraft. 

 

“Jeg er nok farvet af hvordan atomkraft har haft en negativ klang fra historiske 

begivenheder samt hvad man stiller op med det radioaktive efterladenskaber, på trods af de 

mange fordele der også er, bl.a. at det er mere miljøvenligt”. 
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Ovenstående citat indikerer, at holdningen omkring nodalpunktet Atomkraft, er blevet 

påvirket af den negative klang i samfundet, der stammer fra historiske begivenheder. Dette 

kan tolkes, som atomkraftulykkerne i Tjernobyl, der skete i 1986 og Fukushima der skete i 

2011. Informanten indikerer yderligere, at holdningen er præget af uvisheden omkring 

håndteringen af de radioaktive efterladenskaber, hvilket vægtes højere end fordele, som at 

atomkraftværket bl.a. er mere miljøvenligt. Citatet bliver en del af diskursen omkring frygt 

for risikable konsekvenser, idet at informantens holdning er farvet af frygten for, at en 

lignende katastrofe, skulle ske igen ved indførelse af atomkraftværk i Danmark. Selvom 

vedkommende kender til fordelene, er frygten for konsekvenserne for stor.  

 

“Jeg er bange for de konsekvenser, som det kan medføre, hvis man kommer i den situation 

som f.eks. Tjernobyl.”. 

 

I dette citat, tilføres momenterne betydning fra historiske begivenheder, som har medvirket til 

modstand af teknologien. Momenterne; konsekvenser og Tjernobyl indgår i diskursen frygt 

for risikable konsekvenser, da der er en frygt for, at tidligere konsekvenser forårsaget ved 

brug af atomkraftværker, vil gentage sig. Denne frygt er et argument for modstanden af 

teknologien. Nodalpunktet Atomkraft får herved tillagt betydning fra momenternes mening 

hvilket er en modstand til implementeringen på baggrund af historiske begivenheder. 

Delkonklusion 1 

Diskursen Frygt for risikable konsekvenser er blevet identificeret gennem analysen og en 

række momenter er blevet genkendt. Momenterne tilskriver diskursen en betydning til 

nodalpunktet. De identificerede momenter udgør sikkerhedsfejl, uran er et problem, 

radioaktive efterladenskaber samt Tjernobyl. På trods af at de konkrete historiske 

begivenheder ikke nævnes direkte i alle citaterne, kan det udledes, at viden omkring 

utilsigtede konsekvenser af atomkraft, primært kan indhentes fra et historisk tilbageblik. 

Dette er bl.a. Tjernobyl ulykken, som har medført fordomme og farvet holdningen til 

teknologien. Ved at benytte disse momenter bliver historiske begivenheder argument for 

deres holdning til Atomkraft, hvilket bliver grundlaget for den betydning der bliver tillagt 

nodalpunktet. 

 

Ud fra ovenstående analyse kan det konkluderes, at diskursen frygt for risikable konsekvenser 
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tilskriver Atomkraft en negativ betydning. De risikable konsekvenser opvejer fordelene ved 

atomkraften, og frygten er den dominerende faktor i tilskrivelsen af betydning til 

nodalpunktet. For at indkredse betydningen af nodalpunktet, vil momenter og citater blive 

samlet i en ækvivalenskæde. Således er diskursen blevet lukket.  

  

 

 

 

1.2 Diskurs 2. Atomkraft som løsning på klimakrisen.  

I analysen af diskursen Atomkraft som løsning på klimakrisen, vil relevante citater blive 

gennemgået, samt vil momenter blive fremhævet. 

 

“Den moderne teknologi har været medvirkende til at skabe atomkraft-energi, uden at 

affaldet vil være til gene for kloden i mange år herefter”. 

 

Ovenstående citat understøtter, at den moderne teknologi inden for Atomkraft har udviklet 

sig, og at det i dag er muligt at fremstille atomkraft-energi, uden at affaldet vil være til gene 

for kloden, i mange år efter. Citatet er en del af diskursen Atomkraft som løsning på 

klimakrisen, idet at informantens holdning understøttes af, at moderne teknologi har udviklet 

sig og affaldet ikke længere er en farlig og klimabelastende faktor. 
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“Teknologien er tilpas sikker nu og vi nød til at tænke klimavenlige løsninger i 2021”. 

 

Informanten lægger i citatet vægt på, at holdningen er præget af, at befolkningen i 2021 er 

nødsaget til at tænke klimavenlige løsninger. Der tales ind i diskursen Atomkraft som 

løsning på klimakrisen, da informanten artikulerer, at teknologien har udviklet sig og er 

tilpas sikker nu.   

 

“Selve produktionen af strøm gennem atomkraft er CO2 neutral. Samtidig er produktionen 

også væsentlig mere stabil i output end ex. vindmøller og lignende er”. 

 

Dette citat påpeger hvordan Atomkraft kan være en løsning på klimakrisen idet, at 

produktionen af strøm er CO2 neutral. Dette bruges som et stærkt argument for udnyttelsen 

af Atomkraft og skriver sig dermed ind i diskursen Atomkraft som løsning på klimakrisen. 

Informanten bestyrker sin holdning ved at nævne, hvordan produktionen er mere stabil og 

sætter det i en sammenhæng med andre energiressourcer som vindenergi. Hertil opvejes 

denne faktor med ulemper fra f.eks. vindenergien hvilket informanten ikke mener har den 

samme stabilitet.  

 

“Det er grøn energi, og burde blive implementeret verdenen over. Samfundet burde blive 

oplyst, og fordommene om atomkraft skal droppes. Det er godt at være kritisk, men man skal 

huske at vi lever i en anden tid end for 35 år siden”.  

 

Informanten giver i ovenstående citat, nodalpunktet Atomkraft betydning ved, at holdningen 

omkring at atomkraftværket er en grøn energi, der burde implementeres i verden. 

Informanten lægger vægt på, at samfundet er præget af fordomme og burde blive bedre 

oplyst, hvilket indgår i diskursen Frygt for risikable konsekvenser. Informanten mener vi 

lever i en anden tid, hvorledes holdningen ikke længere burde være præget af fordomme, 

der stammer tilbage fra, for 35 år siden. Frygten er derfor forældet. 

 

“Jeg synes vi skal lære af fortidens fejl i atomkraftværker, men dertil også forske, hvordan 

vi kan gøre det bedre. Umiddelbart virker det som om atomkraft er meget bæredygtigt. Gøres 

det korrekt er jeg for”. 
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Informanten lægger betydning til nodalpunktet Atomkraft i dette citat ved at modargumentere 

for, hvordan de historiske begivenheder ikke skal være altafgørende i udviklingen af 

teknologien. Citatet udtrykker klart, hvordan samfundet skal lære af fortidens fejl og dermed 

udvikles ved hjælp af at forske på området. Informanten indskriver sig i diskursen frygt for 

risikable konsekvenser idet, at personen imødekommer frygten ved at opfordre til at lære af 

disse fejl og gøre det bedre. Dette citat viser et andet perspektiv på diskursen, hvortil de 

risikable konsekvenser skal være en læring for fremtidig forskning og ikke sætte en stopper 

for udviklingen. Derudover erkendes at Atomkraft er en meget bæredygtig løsning, hvilket 

tillægger en positiv betydning til nodalpunktet og informanten ytrer, at med den begrundelse 

er personen for Atomkraft. 

Delkonklusion 2 

Gennem analyse af diskursen Atomkraft som løsning på klimakrisen kan det konkluderes, at 

momenterne tilskriver nodalpunktet Atomkraft en enstemmig betydning, da momenterne bl.a. 

lyder; uden at affaldet vil være til gene, CO2 neutral samt mere stabil. Ud fra 

momenterne i citaterne, identificeres en positiv betydning til nodalpunktet. Momenterne 

bruges overvejende som argument for, hvorvidt Atomkraft burde implementeres i det danske 

samfund, da det kan være løsningen på klimakrisen. Momenterne har primært fokus på 

hvordan Atomkraft kan påvirke miljøet, mindske CO2 og dermed være med som løsning på 

klimakrisen. Samt understreges det, at vi lever i en anden tid og er blevet mere oplyste 

omkring emnet, da vi lærer af fortidens fejl. Flere af citaterne argumenterer ydermere for 

fremgangen inden for området, hvorledes udviklingen af teknologien er afgørende for 

anerkendelsen af Atomkraft. Konklusionen ud fra ovenstående analyse er dermed, at 

nodalpunktet får tilskrevet en positiv betydning, da momenterne taler for indførelse af 

teknologien, med argumenter grundlagt i miljø og klimavenlige løsninger. I ækvivalenskæden 

er betydningen af nodalpunktet blevet indkredset og diskursen er dermed lukket. 
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1.3 Diskurs 3. Atomkraftens samfundsmæssige virkning. 

I analysen af diskursen Atomkraftens samfundsmæssige virkning, vil relevante citater blive 

gennemgået, samt vil momenter blive fremhævet. 

 

“Det tager for lang tid at udvikle, burde være fokus på at udvikle mere på nuværende 

vedvarende energi”. 

 

Informanten lægger i ovenstående citat vægt på, at udviklingen af atomkraftværket vil tage 

for lang tid, og fokus derfor bør være på at udvikle mere på nuværende vedvarende 

energi. Dette taler sig ind i diskursen Atomkraftens samfundsmæssige virkning, idét at 

informanten mener det tidsmæssige aspekt for udviklingen af sikker brug af atomkraft, er for 

stor en belastning for samfundet. Fokus bør derfor være på at udvikle mere på den allerede 

eksisterende vedvarende energi. 

 

“Herudover det også ekstremt dyrt at bygge et atomkraftværk, og i et land som Danmark, 

hvor vi ikke har erfaring med atomkraft, og hvor vi ikke har noget relevant lovgivning på 

området, vil det blive meget tidskrævende. Derfor mener jeg, at vi burde lægge vores energi i 

andre miljøvenlige energikilder, hvor vi allerede er langt fremme på områder som 

eksempelvis vindenergi”. 

 

Informanten benytter momenterne ekstremt dyrt og tidskrævende, som hører under 

diskursen Atomkraftens samfundsmæssige virkning. Dette citatet bruger de samfundsmæssige 
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effekter af implementering af Atomkraft som argument for modstand til atomkraft. 

Derudover artikulerer informanten, at grundet den manglende erfaring på området samt 

manglende relevant lovgivning, vil et bedre alternativ være at lægge fokus på miljøvenlige 

energikilder. Danmark mangler viden og erfaring indenfor Atomkraft, hvorimod forskning i 

f.eks. vindenergi allerede er længere fremme. 

 

“Det skaber radioaktivt affald. Implementation af atomkraft fører naturligt til autoritære 

styreformer og meget magtfulde regeringer, fordi det er den ultimative centralisering af 

elnettet”. 

 

I ovenstående citat fremhæves, at indførelse af atomkraftværker vil skabe radioaktivt affald, 

som er en negativ konsekvens ved ibrugtagen. Desuden fremhæver informanten en 

forventning om, at Atomkraft vil føre til en ubalanceret magtfordeling og autoritære 

styreformer samt meget magtfulde regeringer vil opstå, da atomkraftværket vil være en 

centralisering af elnettet. Dette citat bevæger sig ind i diskursen Atomkraftens 

samfundsmæssige virkning, da informanten har en formodning om, hvilke negative effekter 

det vil have på samfundet. 

Delkonklusion 3 

I denne analyse har momenterne et samfundsmæssigt forhold, hvilket identificerer sig med 

diskursen Atomkraftens samfundsmæssige virkning. Momenterne beskriver forventede 

effekter forårsaget ved implementering af Atomkraft, hvilket i analysen viser sig, primært at 

være modargumenterede faktorer. Momenter som bliver nævnt i samspil med samfundet og 

Atomkraft er således; centralisering af elnettet, relevant lovgivning, ekstremt dyrt samt 

autoritære styreformer. Disse momenter tilskriver nodalpunktet betydning i form af en 

bekymring for de negative konsekvenser, der kan påvirke samfundet, da indførelse af 

Atomkraft vil være en centralisering af elnettet, som kan lede til magtfulde regeringer og 

autoritære styreformer. Derudover viser der sig en samfundsmæssig bekymring for det 

tidsmæssige aspekt, hvilket kræver ressourcer, såsom erfaring og økonomi. Derved 

konkluderes, at diskursen tilskriver nodalpunktet Atomkraft, en italesættelse af 

konsekvenserne for samfundet, ved indførelse af atomkraftværker. Denne betydning af 

nodalpunktet er i ækvivalenskæden blevet lukket. 
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Supplerende diskursanalyse  

For at understøtte de fundne diskurser blandt målgruppen, udarbejdes en supplerende 

diskursanalyse, hvorledes der tages udgangspunkt i artiklen “Diskussion: Atomkraft nej tak 

eller ja tak?” (Hermann, 2021). Dertil inddrages udtalelser fra direktør Troels Schönfelt, for 

Seaborg Technologies, der i 2021 medvirkede i Berlingskes nyhedspodcast “Pilestræde: 

Atomkraft Ja Tak?”. 

 

I artiklen, udformet af magasinet Energy Supply, diskuterer Gunnar Bøje Olesen, politisk 

koordinator ved miljøorganisationen ‘Vedvarende Energi’, og Theis Palm, formand for 

foreningen ‘Atomkraft Ja Tak,’ deres holdninger, til en række opstillede hovedemner, som 

diskussionen omkring Atomkraft ofte kredser om. Emnerne herunder er bl.a. sikkerhed, 

affald og pris. Derudover forklarer Schönfelt omkring deres teknologi, i podcasten, som er en 

3. generations reaktor, samt risici forbundet med teknologien belyses.  

Den supplerende diskursanalyse vil forsøge at identificere de samme diskurser, som i 

diskursanalysen af spørgeskemaet. Dette udgør diskurserne; Frygt for risikable konsekvenser, 

Atomkraft som løsning på klimakrisen og Atomkraft skaber samfundsmæssige udfordringer. 

Den supplerende diskursanalyse har til formål, at tillægge yderligere betydning til 
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nodalpunktet igennem momenterne i de udvalgte citater. Analysedelen for diskursen; Frygt 

for risikable konsekvenser samt Atomkraft skaber samfundsmæssige udfordringer, vil 

indeholde et underafsnit med citater fra Schönfelt. Schönfelts udtalelser omkring emnet, 

omtaler primært diskursen og tillægger ikke nodalpunktet betydning gennem diskurserne. 

Dette har stadig relevans for illustreringen af diskurserne. 

 

Diskurs 1. Frygt for risikable konsekvenser 

I analysen af diskursen frygt for risikable konsekvenser, vil relevante citater blive 

gennemgået, samt vil momenter blive fremhævet.  

 

Olesen: 

“Vi har haft tre større ulykker inden for civil atomkraft, og de har alle givet store problemer 

for både værkerne og de omkringliggende samfund” (Hermann, 2021). 

 

I ovenstående citat, lægger Olesen vægt på, at der i atomkraftværkets historie har været tre 

større ulykker, med følge af store problemer, for de omkringliggende områder. Dette taler 

ind i diskursen frygt for risikable konsekvenser idét, at Olesens holdning er baseret på, at der 

tidligere har været ulykker i forbindelse med atomkraft, hvilket har forårsaget konsekvenser 

for samfundet.  

 

Italesættelse af diskursen:  

Palm: 

“Det er f.eks. mærkeligt, at Tjernobyl overhovedet figurerer i den danske debat”. (Hermann, 

2021). 

 

Dette citat italesætter diskursen, da Palm mener, at det er besynderligt at Tjernobyl figurerer 

i den danske debat omkring atomkraft. Palm er opmærksom på, at tidligere ulykker, som 

Tjernobyl til stadighed præger diskursen omkring frygt for risikable konsekvenser, men 

påpeger, at dette ikke bør inddrages i debatten længere.  

 

Schönfelt: 

“Hvad er det man ikke kan lide ved atomkraft, hvorfor er det der er en frygt? Lad os kigge på 

hvilke andre måder vi kan lave atomkraft på” (Svejstrup, 2021, 02:50). 
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I dette citat bliver diskursen omtalt af Schönfelt. Han stiller et undrende spørgsmål, hvori 

momentet frygt er nøgleordet i hans opfattelse om den generelle holdning til Atomkraft. 

Dermed tillægges nodalpunktet betydning gennem italesættelse af diskursen. 

 

“Den måde vi udvikler har ikke samme konsekvenser… vi plejer at sige at sandsynligheden 

for at det går galt er sikkert større for os og det har jeg det fint med, så længe 

konsekvenserne er mindre”(Sejstrup, 2021, 13:28).  

 

Konsekvenser bliver nævnt som et moment i denne udtalelse. Schönfelt er opmærksom på de 

tidligere konsekvenser, atomkraftværker har medført, men påstår, at denne gang bliver 

anderledes. Han omtaler de historiske konsekvenser og tildeler derfor en mening til 

nodalpunktet Atomkraft.   

Delkonklusion 4 

 

I ovenstående analyse bliver diskursen frygt for risikable konsekvenser både talt ind i og 

italesat. Citaterne fra henholdsvis Olesen og Palm viser antagonismen i diskursen, hvor 

citaterne artikulerer hver deres betydning til nodalpunktet og der opstår derved en indbyrdes 

kamp om hegemoni. Olesen argumenterer imod implementeringen af Atomkraft på baggrund 

af historiske begivenheder, som har medført konsekvenser for selve værket og det 

omkringliggende. Han frygter at disse konsekvenser ved ulykker vil gentages og hertil 

tillægger han diskursen en utryghed og en frygt for Atomkraft. Modsvaret til denne 

betydningsdannelse til nodalpunktet ses i Palms udtalelser og der opstår et antagonistisk 

forhold mellem de to diskurser. Palm omtaler hans uforståenhed overfor den diskurs Olesen 

taler ind i. Han er uforstående for, hvordan de historiske begivenheder bliver trukket ind i den 

nutidige diskussion, da der ikke er tale om den samme teknologi. Dertil omtaler Seaborg 

Technologies den samme undren og argumenterer for, at deres 3. generations reaktor ikke 

indeholder de samme risici som de tidligere atomkraftværker, som Olesen refererer til.  

Idet både Palm og Schönfelt omtaler diskursen og Olesen taler ind i den, vil en 

ækvivalenskæde se således ud:  
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Diskurs 2. Atomkraft som løsning på klimakrisen 

I analysen af diskursen Atomkraft som løsning på klimakrisen, vil relevante citater blive 

gennemgået, samt vil momenter blive fremhævet.  

 

Palm: 

“Det skal vi have, fordi atomkraft historisk set er den mest effektive energikilde til at omstille 

til ren energi, og fordi det er den eneste energikilde, der producerer ren energi døgnet 

rundt”(Hermann, 2021). 

 

Ovenstående citat tilfører nodalpunktet Atomkraft betydning ved, at Palm artikulerer at 

Atomkraft historisk set er den mest effektive energikilde. Dette taler ind i diskursen 

Atomkraft som løsning på klimakrisen, idét at Atomkraft er den eneste energikilde, der kan 

producere ren energi døgnet rundt.  

 

Palm 

“Det bør vi tage en snak om i en tid, hvor klimaudfordringerne hober sig op over vores 

hoveder, og vi stadig brænder masser af fossiler og beskidt biomasse af i Danmark, når det 

ikke blæser”(Hermann, 2021). 

 

Palm argumenterer i ovenstående citat, at klimaudfordringerne hober sig op, og derfor 

burde der tages en snak om atomkraft. Fossile brændstoffer og beskidt biomasse i Danmark 

brændes stadig af, når det ikke blæser og vedvarende energi, i form af f.eks. vindmøller ikke 

kan producere energi, hvilket taler sig ind i diskursen Atomkraft som løsning på klimakrisen. 
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Schönfelt  

“Skibsværfter kan bygge i et uhyggeligt tempo og hvis man kigger på klimaforandringerne 

så er der virkelig meget behov for at agere hurtigt… Skibsværfterne ville kunne bygge 300 

om året, det ville gøre at man kunne overhale hele vindindustrien i hvor meget strøm der 

kommer fra atomkraft… på et år eller nogle få år, ved at gøre brug af nogle 

værfter”(Svejstrup 2021, 10:33).  

 

Schönfelt mener, at der er behov for at agere hurtigt, som følge af klimaforandringerne. 

Seaborg Technologies 3. generations reaktor, skal bygges af skibsværfter på platforme i havet 

og der argumenteres for, at skibsværfterne ville kunne bygge 300 reaktorer om året, og 

dermed overhale hele vindindustriens energiproduktion, på få år. Dette hører til diskursen 

Atomkraft som løsning på klimakrisen, da Schönfelt mener, at vi skal agere hurtigt, og 

Seaborgs reaktor, på kort tid ville kunne overhale vedvarende energiproduktion.  

 

“Atomkraft er helt sikkert løsningen på klimaforandringerne”(Svejstrup, 2021, 01:49). 

 

Citatet tillægger betydning til nodalpunktet Atomkraft ved, at Schönfelt mener, at Atomkraft 

er løsningen på klimaforandringerne. Dette taler direkte ind i diskursen Atomkraft som 

løsning på klimakrisen.  

Delkonklusion 5 

Analysen artikulerer entydigt til diskursen da både Palm og Seaborg Technologies ser 

Atomkraft, som løsningen på klimakrisen. Momenterne ren energi, løsningen på 

klimaforandringerne samt behov for at agere hurtigt skriver sig ind i diskursen da de alle 

tillægger Atomkraft en anerkendende betydning og ønsker at denne diskurs skal opnå 

hegemoni således, at teknologien kan udvikle sig og blive en del af det danske energisystem. 

De argumenterer begge for, hvorledes at implementeringen af Atomkraft er vejen ud af 

klimakrisen og er et nødvendigt tiltag, da der er behov for at agere hurtigt. Ydermere 

artikulerer Schönfelt hvorledes at deres skibsværfter vil kunne overhale vindindustrien og er 

derfor den mest effektive løsning. 
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Diskurs 3. Atomkraftens samfundsmæssige virkning  

I analysen af diskursen atomkraftens samfundsmæssige virkning, vil relevante udtalelser 

blive gennemgået, samt vil momenter blive fremhævet.  

 

Olesen 

“Hovedargumentet mod atomkraft her og nu er, at det er en dyrere og langsommere måde at 

omstille på. Hvis der i Danmark skulle blive flertal for atomkraft, så ville det stoppe den 

omstilling, vi er i gang med” (Hermann, 2021). 

 

Informanten argumenterer imod Atomkraft i dette citat. Han benytter momenterne dyrere og 

langsommere som nøgleord i hans artikulation, hvilket er en del af diskursen Atomkraftens 

samfundsmæssige virkning. Momenterne tillægger Atomkraft en betydning, som en 

teknologi, der vil have en negativ effekt på samfundet samt sætte en stopper for den 

igangværende omstilling af vedvarende energi.  

 

Italesættelse af diskursen: 

Schönfelt 

“Det er spild af tid at diskutere atomkraft i Danmark… det går ud på at få af-karboniseret 

verdenen, vi bliver nødt til, at investere i forskning…”(Svejstrup, 2021, 21:39).  
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Schönfelt sætter ord på den diskussion der har påvirket den generelle holdning og medført 

negative diskurser om Atomkraft. Han ytrer, hvorledes det allerede er en tabt sag i Danmark 

at få implementeret Atomkraft. Til gengæld er Seaborg Technologies mål at få deres 

teknologi ud i verden og igangsætte en grønnere omstilling samt at opnå investeringer i 

forskning på området. De generelle diskurser, der gennemsyrer det danske samfund, bliver 

omtalt i citatet og disse diskurser er medvirkende til Seaborg Technologies fokus på udlandet 

og ikke på Danmark.   

Delkonklusion 6 

Diskursen Atomkraftens samfundsmæssige virkning bliver i denne diskursanalyse både talt 

ind i og omtalt. Schönfelt giver udtryk for, at Seaborg Technologies er opmærksomme på den 

overvejende hegemoniske diskurs der præger holdningerne. Momenterne dyrere og 

langsommere tillægger en betydning til holdningen til Atomkraft og er med til at bestemme 

diskursen. Olesen benytter disse momenter til, at argumentere for hans modstand til 

teknologien. Han påpeger derudover, at en eventuel implementering af teknologien vil sætte 

en stopper for den igangværende udvikling indenfor bl.a. vind- og vandenergi, hvilket han 

mener er en sikrere løsning. Schönfelt udtaler, hvordan diskursen har påvirket virksomheden 

til at satse på markedet uden for Danmark, da det ville være spild af tid at genstarte den 

offentlige debat, som i 70’erne. Analysen fremviser dermed at Atomkraftens 

samfundsmæssige virkning bliver omtalt som en udfordring for markedet, men bliver også talt 

ind i af Olesen. 
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Samlet delkonklusion for hovedempiri og supplerende empiri 

I de ovenstående diskursanalyser, af henholdsvis informanter fra spørgeskemaundersøgelsen, 

Palm og Olesen fra artiklen “Diskussion: Atomkraft nej tak eller ja tak?” (Hermann, 2021), 

samt Schönfelt, direktør for Seaborg Technologies´, udtalelser i Berlingskes podcast 

“Pilestræde: Atomkraft Ja Tak?” (Kaare, 2021), er tre diskurser fundet frem. Momenterne i 

de udvalgte citater giver alle deres forsøg på at tilskrive en betydning til nodalpunktet 

Atomkraft. Momenterne influerer, hvilken diskurs der skal opnå den endelige magt for 

betydningen af nodalpunktet og dermed opnå hegemoni. Den hovedsagelige empiri er 

fremstillet via informanter uden viden om emnet, for at belyse målgruppens relation til 

emnet. Ligeledes inddrages interesseorganisationer med hver deres interesse, som enten 

modstander eller tilhænger af Atomkraft, for yderligere at belyse og understøtte de fundne 

diskurser. Ud fra diskursanalyserne, kan konkluderes, at de tre diskurser indbyrdes kæmper 

om at være den styrende. De tre identificerede diskurser er dermed i et antagonistisk forhold. 

I de to analyser, er diskurserne blevet lukket i en ækvivalenskæde til formålet, at Atomkraft 

ikke kan blive tillagt yderligere betydning.  
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Ved analyse af diskurs 1: Frygt for risikable konsekvenser, konkluderes, at der blandt 

informanterne i spørgeskemaundersøgelsen, tilskrives en negativ betydning til Atomkraft, og 

de risikable konsekvenser opvejer fordelene ved atomkraft. Frygten er det gennemtrængende 

parameter, der påvirker holdningen og influerer diskursen. Blandt interesseorganisationer i 

henholdsvis artiklen og podcasten, artikuleres flere betydninger til nodalpunktet, der viser 

antagonismen i diskursen. Dette kan ses ved, at Olesen argumenterer mod Atomkraft, på 

baggrund af frygten for de konsekvenser det kan medføre. Palm modargumenterer dette ved, 

at påpege en uforståenhed omkring sammenligning af den ældre teknologi, med den nye 

teknologi inden for Atomkraft. Schönfelt påpeger den samme uforståenhed. 

Ækvivalenskæden udgør sammenlignelige momenter, herunder tjernobyl, konsekvenser, 

store problemer/fatale konsekvenser, tre større ulykker/sikkerhedsfejl. Deraf kan 

konkluderes, at de to diskursanalyser, kredser om de samme momenter og dermed 

betydninger til nodalpunktet. Dog afviger den supplerende analyse lidt, idét der opstår 

antagonisme.  

 

Ved analyse af diskurs 2: Atomkraft som løsning på klimakrisen, konkluderes det, at begge 

diskursanalyser, attribuerer en enstemmig betydning til nodalpunktet. Det fremhæves i 

diskursen, at Atomkraft burde realiseres, da det reelt set er løsningen på klimakrisen. Hertil 

tilføjes, at der er stor fremdrift inden for teknologien, dette ligeledes for begge 

diskursanalyser. Heraf konkluderes en sammenhæng mellem diskursanalyserne. De 

fremtrædende momenter, for begge analyser, udgør ren energi/CO2 neutral.  

 

Udfaldet af diskurs 3: Atomkraftens samfundsmæssige virkning, er overvejende 

modargumenterende, ved analyse af informanterne i spørgeskemaundersøgelsen. Forventede 

effekter og bekymring danner rammen for tilgangen til den samfundsmæssige virkning, ved 

indførelse af Atomkraft i Danmark. Olesen udtrykker ligeledes bekymring og kritiserbare 

forventninger. Schönfelts udtalelser artikulerer ligesom i diskurs 1, en antagonisme til 

diskursen, da han er vagtsom på de samfundsmæssige effekter ved implementation i 

Danmark. Momenterne lang tid/langsommere/tidskrævende, omstilling/udvikle mere på 

vedvarende energi, dyrere/ekstremt dyrt, erfaring/investere i forskning, konstituerer det 

fremtrædende for begge diskursanalyser og hertil kan en sammenhæng drages. 

 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at de tre udvalgte diskurser genkendes både i 

spørgeskemaundersøgelsen og den supplerende empiri. Derved identificeres diskurserne både 



Basisprojekt 3 Roskilde Universitet 5/1/2022 

 

 

42 

hos målgruppen og hos interesseorganisationerne. Dette med henblik på at fremstille empiri 

til at diskutere, hvorledes diskurserne i dag, trækker tråde fra den historiske debat om 

atomkraft. 

Refleksion over videnskabsteoretisk perspektiv 

Det er relevant at reflektere over, hvorledes dette projekt er tilgået, ved hjælp af et 

socialkonstruktivistisk perspektiv. Det socialkonstruktivistiske perspektiv fremmer 

forståelsen for, hvordan sproget har påvirkning på sociale konstruktioner. Til forskel fra 

eksempelvis den fænomenologiske videnskabsteori, der rummer at give et konkret perspektiv 

på, hvordan virkeligheden forholder sig. Hvis projektet ønskede at belyse målgruppens 

bevidsthed omkring, hvor strøm eksempelvis kommer fra, når en elkedel tændes i 

hverdagspraksis, ville brugen af fænomenologi, være et oplagt videnskabsteoretisk 

perspektiv. Projektet tager afstand fra det kropslige og praktiske og arbejder med sociale og 

sproglige relationer. Det socialkonstruktivistiske perspektiv giver projektet en tilgang, der 

lægger vægt på diskurser og sprogets magt i samfundet. Derfor kan den direkte kobling 

mellem en diskurs og konceptualisering af en teknologi forekomme.  

 

Projektet tilstræber, at lægge fokus på det diskursive og socialkonstruktivistiske 

udgangspunkt til at undersøge, hvorfor den nuværende situation omkring atomkraft i 

Danmark, forholder sig, som den gør. Dette med henblik på at undersøge, hvorvidt de 

eksisterende diskurser skaber meningen i virkeligheden. 

Diskussion 

I diskussionen bliver projektets elementer udfoldet og diskuteret med henblik på at kunne 

besvare problemformuleringen. 

 

Ved udfoldelse af projektets elementer, er tre faktorer blevet identificeret, for at kunne 

besvare problemformuleringen. De centrale faktorer udgør; historiske faktorer der er 

forankret i nutidens diskurser, den teknologiske udvikling inden for atomkraft og den 

samfundsmæssige kontekst. Disse tre faktorer har alle indflydelse på implementeringen af 

teknologien. I diskussionen vil disse faktorer blive udfoldet, med henblik på at diskutere, 

hvilke faktorer der har en overvejende betydning for teknologien. 



Basisprojekt 3 Roskilde Universitet 5/1/2022 

 

 

43 

Den samfundsmæssige faktor 

Den samfundsmæssige kontekst repræsenterer den situation, samfundet befinder sig i på 

nuværende tidspunkt. Verden står over for et stigende klimaproblem, hvilket kan være en 

drivkraft for nytænkningen af de måder, energi produceres på. Den samfundsmæssige 

kontekst influerer teknologien gennem diskurser, hvilket socialkonstruktivismen kan belyse.  

Det socialkonstruktivistiske perspektiv udgør, at diskursen kan have indflydelse på sociale 

handlinger, idet mennesket oplever virkeligheden gennem sproget. Dette genkendes i 

generation klima, og kan beskrives, som værende en drivkraft for udvikling af teknologien. 

Målgruppen for projektet har tendens til, at være mere åbne for at ty til alternative løsninger i 

kampen for en grønnere omstilling, i modsætning til de 50-70 årige, hvor færre er enige i 

indførelse af atomkraftværker. Dette visualiseres i IDA’s undersøgelse, som ses i Bilag 6, da 

37% af 18-34 årige, både mænd og kvinder, er enige i at indføre atomkraft, hvis det 

økonomisk set er en fordelagtig teknologi. Denne difference kan skyldes, at målgruppen ikke 

er blevet direkte eksponeret for de historiske begivenheder, såsom Tjernobyl og datidens 

protester mod atomkraft i Danmark. Målgruppen har dermed ikke medvirket i diskursernes 

opståen. Selvom der er en difference blandt den yngre og ældre generation i IDA’s 

undersøgelse, er der til stadighed et overtal, der er imod atomkraft blandt unge mellem 18-25 

år. Derudover tydeliggør klimakrisens påvirkning af målgruppens holdning i projektets 

spørgeskema, da 29% ytrer at de har ændret mening. 

  

Den samfundsmæssige kontekst kommer desuden til udtryk, i de fundne diskurser blandt 

målgruppen. Blandt de tre fundne diskurser, er der overensstemmelse mellem informanterne 

fra projektets spørgeskemaundersøgelse samt den supplerende empiri, som udgør ytringer fra 

interesseorganisationer og Seaborg Technologies. De fremlagte diskurser, der genkendes i 

projektets empiri, repræsenterer den samfundsmæssige kontekst som eksisterer i Danmark.  

Seaborgs Technologies manøvrerer efter den samfundsmæssige kontekst, hvilket påvirker 

deres fravalg af implementering på det danske marked. De tre fundne diskurser i analysen 

udgør ‘frygt for risikable konsekvenser’, ‘atomkraft som løsning på klimakrisen’ og 

‘atomkraftens samfundsmæssige virkning’. 

 

Denne manøvrering genkendes bl.a. ved, at der i den supplerende diskursanalyse opstår en 

afvigende tendens, da der forekommer antagonisme i henholdsvis diskurs 1 ‘Frygt for 

risikable konsekvenser’ og diskurs 3 ‘Atomkraftens samfundsmæssige virkning’, da 

talsmændene italesætter diskursen, men ikke er enige i diskursen. Diskurs 2 ‘Atomkraft som 
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løsningen på klimakrisen’ bliver udelukkende tillagt en enstemmig betydning. At der ikke 

forekommer antagonistiske forhold i diskurs 2, kan fortolkes som et resultat af en stigende 

klimakrise og en mangel på løsninger. I diskurs 1, er frygt en gennemtrængende parameter, 

dog udtrykker både Palm og Schönfelt, en uforståenhed overfor frygten, idét der ikke længere 

er tale om den samme teknologi, med de samme konsekvenser. Ligeledes i diskurs 3, opstår 

denne tendens, i form af Schönfelts ytring om, at implementering i Danmark, vil være spild af 

tid, netop på baggrund af diskursen. Derved opstår der antagonisme inden for henholdsvis 

diskurs 1 og 3, da Palm og Schönfelt blot italesætter diskurserne og ikke tillægger dem 

betydning. Dermed er der uenighed om diskursens betydning, på trods af, at de taler indenfor 

den samme diskurs. Dette kan betyde, at talsmænd fra interesseorganisationerne, med bredere 

viden indenfor feltet, selvsagt er bedre oplyst og egentligt modargumenterer diskursen. De er 

dog opmærksomme på, at sproget og diskursen gennemsyrer og konstituerer virkeligheden. 

Diskursen viser en magt, der danner betydningen for, hvordan vi forholder os til Atomkraft i 

dag. I den forbindelse er diskursernes magt for stor til, at fagpersoner kan bryde diskursen 

gennem saglig argumentation. Dette fremhæver teorien om, at det socialkonstruktivistiske 

perspektiv arbejder med forståelsen af, at sproget samt sociale relationer kan have 

indvirkning på vores forhold til en teknologi.  

 

Et socialkonstruktivistisk perspektiv kan forklare, hvorledes at diskursen er et produkt af 

tidsånden, hvortil diskurser forankres dybt i samfundet og kan trække tråde til de historiske 

begivenheder og datiden. Der er skabt en betydningsdannelse, som konstruerer erkendelsen 

og den sociale virkelighed. Samtidigt ses det, hvordan diskurser kan påvirke en teknologi, og 

ligeledes hvordan en teknologi kan påvirke konceptualiseringen af virkeligheden. Ved 

sammenligning af IDA’s undersøgelse, og diskursanalyse af projektets spørgeskema, gøres 

det klart, hvilken påvirkning diskursen har på atomkraft og hvordan de har en indvirkning på 

implementering af teknologien i Danmark i dag. 

Den historiske faktor  

Oluf Danielsen har medvirket til en forståelse for, hvilke begivenheder der har dannet 

grundlaget for diskursernes opståen og dermed, hvordan datidens tidsånd kan afspejle sig i 

diskurserne i dag. Ifølge Oluf Danielsen (2006) havde det blandt andet indflydelse, hvorvidt 

aktørerne brugte begrebet kernekraft eller atomkraft, ved formidlingen af teknologien. 

Fortalere brugte primært kernekraft hvorimod modstandere benyttede atomkraft. Derved kan 

det tolkes, at den hegemonistiske diskurs har været drevet af modstandere af teknologien, da 
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teknologien i vid udstrækning bliver omtalt som atomkraft i dag. Begrebet viser sig stadig at 

have en række negative diskurser og associationer med sig, som potentielt kan være skadende 

for udbredelsen af teknologien. Derved spiller sproget stadig en afgørende rolle. Samtidigt 

ses det, at mange af de holdninger Danielsen (2006) fremlagde som værende herskende i 

70’erne, stadig genkendes i dag, hvilket demonstreres i analyserne. Her belyses også, hvordan 

samfundets diskurser kan danne barrierer for implementering af en teknologi. Disse diskurser 

får dog, qua klimakrisen, modspil af nye diskurser, som mener atomkraft er løsningen på 

klimakrisen. Klimakrisen og de historiske begivenheder har ifølge analysen været en 

drivkraft for nytænkning af atomkraftværker, som beskrives i trin 6 - Drivkræfter og 

barrierer. Generation klima kan derudover anses, som en mulig drivkraft til indførelse af 

atomkraftværker i Danmark. 

 

Gennem rapporten genkendes den historiske faktor, blandt den ældre generation, som 

muligvis kan bekræfte undersøgelsen om, hvorvidt de historiske begivenheder, har effekt på 

diskursen. Historiske begivenheder har haft effekt på den ældre generation, da de er blevet 

direkte eksponeret for disse. Begivenhederne beskrives af Danielsen (2006) og giver et 

indblik i tendensen hvorpå, den ældre generation kan være blevet farvet. Der ses en 

difference mellem aldersgruppernes holdninger i IDA’s undersøgelse. Samtidigt genkendes 

denne difference i den supplerende analyse af artiklen: “Diskussion: Atomkraft nej tak eller ja 

tak?” (Hermann, 2021). Dette tydeliggør historiens betydning for teknologiens udvikling og 

hvor stærkt forankret diskurserne er i samfundet, da vi 37 år senere stadig ikke har indført 

atomkraft i Danmark, på trods af de forbedringer teknologien har gennemgået (Danielsen, 

2006). I projektets spørgeskemaundersøgelse identificeres en tilbøjelighed fra den yngre 

generation til at være for atomkraft. Dermed ikke sagt, at disse diskurser udelukkende tilhører 

en bestemt aldersgruppe, da alle tre diskurser er til stede i begge generationer. 

Den teknologiske faktor 

Den teknologiske faktor understreger hvordan diskurser påvirker en teknologi, som beskrevet 

i afsnittet om Den samfundsmæssige kontekst. Den teknologiske faktor, bliver udredt ved 

TRIN-analyse af henholdsvis traditionelle atomkraftværker og Seaborgs Molten Salt Reactor, 

hvorledes det tydeliggøres, at der er sket en væsentlig teknologisk udvikling indenfor 

atomkraftværker. Trin 1 - Teknologiske mekanismer og processer illustrerer, hvordan 

teknologiske forbedringer af atomkraftværket har udformet sig, sammenlignet med 

traditionelle atomkraftværker. Seaborg Technologies har udviklet en Molten Salt Reactor, 
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bl.a. på baggrund af de utilsigtede effekter som beskrevet i ‘Trin 3 - Utilsigtede effekter.’ De 

fejl og mangler, som det traditionelle atomkraftværk indebar, er forsøgt rettet op på i 3. 

generations reaktorer. Dette viser diskursers effekt, da sikkerheden er blevet forsket i og 

forbedret. Det socialkonstruktivistiske perspektiv belyser, hvordan sprog og diskurser kan 

påvirke en teknologi, samt hvordan en teknologi kan påvirke diskursen. Dette bevidnes ved 

TRIN-modellen, hvorledes utilsigtede effekter gennemgås, i forhold til ulykker samt 

radioaktivt affald, i forbindelse med det traditionelle atomkraftværk. Seaborg Technologies 

bruger denne erfaring til, at forsøge at udvikle et atomkraftværk, der imødekommer de 

utilsigtede effekter og forbedre dem. Disse utilsigtede effekter, er faktorer, som er blevet 

forbedret og Seaborg Technologies kan derved have mulighed for, at påvirke den nutidige 

diskurs, der dominerer samfundets forhold til atomkraftværk. 

 

Gennem projektrapporten er antagonisme blevet fremhævet mellem de tre diskurser, samt det 

er blevet klarlagt, hvordan diskurserne er tilskrevet hver deres betydning. Ud fra anvendt 

empiri er det blevet belyst, hvorvidt den antagonistiske kamp mellem diskurserne er til stede i 

den nuværende debat i Danmark. Der ses en tendens til at diskursen imod indførelse af 

atomkraft, er dominerende i dag. Dette tydeliggøres, idet Seaborg Techologies endnu ikke har 

intentioner om at implementere teknologien på det danske marked, grundet den diskursive 

magt, som eksisterer på nuværende tidspunkt.  

De tre centrale faktorer, herunder; historiske faktorer forankret i nutidens diskurser, den 

teknologiske udvikling inden for atomkraft og den samfundsmæssige kontekst, spiller alle en 

væsentlig rolle for, at kunne forstå hvordan samfundet forholder sig til atomkraftværker i dag. 

Ud fra ovenstående diskussion kan det argumenteres, at den historiske faktor er den 

dominerende ud af de tre faktorer. Dette med argumentet at den samfundsmæssige- og 

teknologiske faktor begge trækker tråde fra den historiske faktor.  

Hvorvidt en ændring i diskursen vil forekomme fremadrettet kunne dog ses som en mulighed, 

idet klimakrisen er et stigende problem og fylder meget i dag. Generation klima står overfor 

nye udfordringer, som har umiddelbare gode betingelser for en ændring af diskursen i 

fremtiden. Spørgsmålet er derfor, hvorvidt de historiske begivenheder har fået en så betydelig 

magt i diskursen imod atomkraftværker, at en implementering er urealistisk, eller om 

klimakrisen vil være i stand til at ændre diskursen og gøre implementering af teknologien til 

en realitet? 

 



Basisprojekt 3 Roskilde Universitet 5/1/2022 

 

 

47 

Konklusion 

Projektet har forsøgt at besvare følgende problemformulering: 

“Hvordan er gamle og nye diskurser til stede i den nuværende debat om atomkraft, og 

hvilken betydning har diskursen for en eventuel implementering af Seaborg Technologies 

reaktor i Danmark?”. 

 

I analysens første del undersøgte projektet de vigtigste centrale mekanismer og processer, 

utilsigtede effekter samt drivkræfter og barrierer for Seaborg Technologies Molten Salt 

Reactor. Dette blev gjort med udgangspunkt i TRIN-modellen. Analysen kunne konkludere, 

at Seaborg Technologies Molten Salt Reactor, i teorien, har nogle væsentlige sikkerheds- og 

affalds mæssige forbedringer. Disse forbedringer kommer på baggrund af en historisk fortid 

og en nutidig klimasituation, der er en drivkraft for udbredelsen af teknologien. 

 

I analysens anden del blev de eksisterende diskurser hos unge mellem 18-25 år undersøgt. 

Projektet fandt frem til tre overordnede diskurser; Frygt for risikable konsekvenser, Atomkraft 

som løsning på klimakrisen og Atomkraftens samfundsmæssige virkning. Analysen kan 

konkludere at diskurserne eksisterer, da de udvalgte citater fra spørgeskemaundersøgelsen 

samt den supplerende empirianalyse, viser sig at være identificerbare med alle tre diskurser. 

Disse diskurser har påvirkning på en eventuelt implementering af Seaborg Technologies 

reaktor, idet den supplerende analyse kommer frem til, at Seaborg Technologies ikke ønsker 

at tage kampen op med diskurserne i Danmark. 

 

Derudfra kan det konkluderes, at de gamle diskurser stadig er til stede i samfundet. De 

identificerede diskurser trækker tråde tilbage til 70’erne, da debatten var på sit højeste og 

disse diskurser viser sig stadig at være dybt forankret i samfundet. Den hegemoniske kamp er 

indtil nu, vundet af negative diskurser, som har en påvirkning på teknologien.  

Dog viste spørgeskemaundersøgelsen, samt IDA’s undersøgelse, en stigende tendens i 

samfundet. Flere viser sig at være mere åbne for atomkraft som en mulig løsning på 

klimakrisen, hvilket bliver tydeliggjort da flere af citaterne skriver sig ind i diskursen 

Atomkraft som løsning på klimakrisen. Der viser sig en tendens til, at nye diskurser er på vej 

ind i samfundet og forsøger at udkonkurrere den historiske diskurs, atomkraft hidtil har haft. 
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Analysen af både teknologien og diskurserne kan dog konkludere, at de historiske diskurser 

stadig eksisterer i debatten omkring atomkraft og har en direkte påvirkning på, at Seaborg 

Technologies i fremtiden vælger at implementere teknologien i udlandet. Ud fra diskussion af 

ovenstående kan det derfor konkluderes, at den historiske faktor dominerer i 

konceptualiseringen af atomkraftværker. Spørgsmålet er nu, hvorvidt disse diskursers 

påvirkning af teknologien vil gøre, at Danmark aldrig vil gøre brug af atomkraft som 

energikilde, eller om klimakrisen excellerer i en sådan grad, at atomkraftværker skal 

genovervejes, som mulig energikilde i Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Basisprojekt 3 Roskilde Universitet 5/1/2022 

 

 

49 

Litteraturliste 

 

PDF  

 

Cammi, A., Di Marcello, V., Luzzi, L., Memoli, V., & Ricotti, M. E. (2011). A multi-physics 

modelling approach to the dynamics of Molten Salt Reactors. Annals of Nuclear Energy, 

38(6), 1356-1372. 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/45066997/Annals_of_Nuclear_Energy__38_2011_135

6-1372-with-cover-page-

v2.pdf?Expires=1641134990&Signature=F4JUcJhp2hRUxRDhzrN8dsq1aJwUM-

ZQ96vKZtWO5er0cHWSEpYaipXXCXc2X4~wlZopNlUkQyESAZreh1yJvYAdTkn0JrBX

QDq821T0XQ69Ge-

R3HQZFR8fAj~pWCLUTsSW4X7NLYr6IqoGoqlMygIIRMDPUl5tnFdb0ar6jvG6ldtplPM

U7vfaVJOig00oDQixceU6eKPJrsr0hLnNrZ618e8EJxLnMfBRDGtpvxYxqoFBMbVETMfO

9B7TPgJEkJhhSpamXlWC-ryXgrQSKgvB6uQUWV-

zC0FImQUbn~t8TXUHXUXpYJiYWYKhduT7zhCivtOFesw6Utb5yQNWKg__&Key-Pair-

Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA  

 

Jørgensen, Niels (2018) “Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre 

mekanismer og processer.” Roskilde Universitet 

http://webhotel4.ruc.dk/~nielsj/research/publications/indre-mekanismer.pdf   

 

SDU & DR (n.d.): “Sådan virker en atombombe ... men hvorfor er den så kraftig?” 

Atombombe baggrundsmateriale s. 8-11, 

https://www.dr.dk/static/documents/saadan_virker_en_atombombe_75ab5307.pdf 

 

Sundhedsstyrelsen (2012) “Strålingsguiden – ioniserende stråling” Udgivet af 

Sundhedsstyrelsen 

https://www.sst.dk/~/media/98A1494A952441D99AEACEA02DA2DD19.ashx  

 

Userneeds (2021) “Spørgsmål om atomkraft - Befolkningsundersøgelse”, IDA 2021. Bilag 6 

 

Bøger 

 



Basisprojekt 3 Roskilde Universitet 5/1/2022 

 

 

50 

Danielsen, Oluf (2006). “Atomkraften under pres: Dansk debat om atomkraft 1974-85”, 

udgivet af Roskilde universitets forlag.  

 

Horsbøl, & Raudaskoski, P. (2016). “Diskurs og praksis: Teori, metode og analyse.” (1. 

udgave.). Samfundslitteratur. 

 

Mottelson, M. & Muschinsky, L., (2017). “Undersøgelser; Videnskabsteori og metode i 

pædagogiske studier”. 1 udg. Hans Reitzels Forlag  

 

Phillips, Louise: Diskursanalyse. Brinkmann, Svend og Lene Tanggaard, (2015). “I: 

Kvalitative Metoder.” 2. udg. Hans Reitzels Forlag.  

 

Rasborg, K. (2009) “Socialkonstruktivismer i klassisk og moderne sociologi. I 

Videnskabsteori. På tværs af fagkulturer og paradigmer” (red. Fuglsang, L. & Olsen, P.B.). 

Roskilde Universitetsforlag. Roskilde. 349-387. 

 

Wenneberg, Barlebo Søren (2000).”Socialkonstruktivismen, positioner, problemer og 

perspektiver.” Udgivet af Narayana Press, Gylling.  

 

Åkerstrøm Andersen, & Åkerstrøm Andersen, N. (1999). Diskursive analysestrategier : 

Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann . Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 

 

Hjemmesider 

 

Atomkraft - Nej Tak (2020). Økolariet. https://www.okolariet.dk/viden-om/energi/atomkraft-

for-og-nu/nej-tak. Lokaliseret 10.10.2021 

Danmarks Naturfredningsforening(2020). “Klima” [https://www.dn.dk/vi-arbejder-

for/klima/?gclid=CjwKCAjw7--KBhAMEiwAxfpkWEs_xnZ_addqFY-

mA0h09bVDH2QKrNNGuGNPCOLWYGX2uhOPxk6UBBoCPWwQAvD_BwE]. 

Lokaliseret 10.10.2021. 

Hansen, James . (2015). Nuclear power paves the only viable path forward on climate 

change. The Guardian. https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/03/nuclear-

power-paves-the-only-viable-path-forward-on-climate-change Lokaliseret 10.10.2021. 

https://www.okolariet.dk/viden-om/energi/atomkraft-for-og-nu/nej-tak
https://www.okolariet.dk/viden-om/energi/atomkraft-for-og-nu/nej-tak
https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/klima/?gclid=CjwKCAjw7--KBhAMEiwAxfpkWEs_xnZ_addqFY-mA0h09bVDH2QKrNNGuGNPCOLWYGX2uhOPxk6UBBoCPWwQAvD_BwE
https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/klima/?gclid=CjwKCAjw7--KBhAMEiwAxfpkWEs_xnZ_addqFY-mA0h09bVDH2QKrNNGuGNPCOLWYGX2uhOPxk6UBBoCPWwQAvD_BwE
https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/klima/?gclid=CjwKCAjw7--KBhAMEiwAxfpkWEs_xnZ_addqFY-mA0h09bVDH2QKrNNGuGNPCOLWYGX2uhOPxk6UBBoCPWwQAvD_BwE
https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/03/nuclear-power-paves-the-only-viable-path-forward-on-climate-change
https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/03/nuclear-power-paves-the-only-viable-path-forward-on-climate-change


Basisprojekt 3 Roskilde Universitet 5/1/2022 

 

 

51 

 

Hermann, Morten, (2021) “Diskussion; Atomkraft - naj tak eller ja tak?”, Udgivet af Energy 

Supply,  

https://www.energy-

supply.dk/article/view/784236/diskussion_atomkraft_nej_tak_eller_ja_tak  

Lokaliseret 07.12.2021 

 

 

NRGI (n.d.) “ER ATOMKRAFT FREMTIDENS ENERGIKILDE?”  

https://nrgi.dk/privat/elforbrug/energiformer/vedvarende-energi/atomkraft/  

Lokaliseret 09.12.2021 

 

Pedersen, Marie Berg Badstue (2020). Seaborg Technologies og Din Forsyning kører 

saltlagring i stilling. Energy-supply.dk. https://www.energy-

supply.dk/article/view/713297/seaborg_technologies_og_din_forsyning_korer_saltlagring_i_

stilling?fbclid=IwAR0X8Jd-

3Q0uQnXpU0HIOZ4QsUAfngpz1nHQI1wjDAw4eVLNG65sEOShG_o  

Lokaliseret 02.11.2021.  

 

Perrson Price Charlotte, (2018), Kan atomkraft redde verden? https://videnskab.dk/kultur-

samfund/kan-atomkraft-redde-verden  

Lokaliseret 09.12.2021 

 

Seaborg Technologies (2021). https://www.seaborg.co/  

Lokaliseret 10.10.2021 

 

Sindberg, Mathias (2019). “Atomkraft er klimakampens ømme punkt”. Information. 

https://www.information.dk/moti/2019/01/atomkraft-klimakampens-oemme-punkt. 

Lokaliseret 10.10.2021. 

 

Sundhedsstyrelsen (n.d.). Radioaktivt affald. 

https://www.sst.dk/da/viden/straaling/radioaktivitet/radioaktivt-affald Lokaliseret 07.12.2021. 

 

 

Århus Universitet (n.d.), Kvantitativ metode, Metodeguiden. 

https://metodeguiden.au.dk/kvantitativ-metode/ Lokaliseret 11.11.2021 

https://www.energy-supply.dk/article/view/784236/diskussion_atomkraft_nej_tak_eller_ja_tak
https://www.energy-supply.dk/article/view/784236/diskussion_atomkraft_nej_tak_eller_ja_tak
https://nrgi.dk/privat/elforbrug/energiformer/vedvarende-energi/atomkraft/
https://www.energy-supply.dk/article/view/713297/seaborg_technologies_og_din_forsyning_korer_saltlagring_i_stilling?fbclid=IwAR0X8Jd-3Q0uQnXpU0HIOZ4QsUAfngpz1nHQI1wjDAw4eVLNG65sEOShG_o
https://www.energy-supply.dk/article/view/713297/seaborg_technologies_og_din_forsyning_korer_saltlagring_i_stilling?fbclid=IwAR0X8Jd-3Q0uQnXpU0HIOZ4QsUAfngpz1nHQI1wjDAw4eVLNG65sEOShG_o
https://www.energy-supply.dk/article/view/713297/seaborg_technologies_og_din_forsyning_korer_saltlagring_i_stilling?fbclid=IwAR0X8Jd-3Q0uQnXpU0HIOZ4QsUAfngpz1nHQI1wjDAw4eVLNG65sEOShG_o
https://www.energy-supply.dk/article/view/713297/seaborg_technologies_og_din_forsyning_korer_saltlagring_i_stilling?fbclid=IwAR0X8Jd-3Q0uQnXpU0HIOZ4QsUAfngpz1nHQI1wjDAw4eVLNG65sEOShG_o
https://videnskab.dk/kultur-samfund/kan-atomkraft-redde-verden
https://videnskab.dk/kultur-samfund/kan-atomkraft-redde-verden
https://www.seaborg.co/
https://www.information.dk/moti/2019/01/atomkraft-klimakampens-oemme-punkt.
https://www.sst.dk/da/viden/straaling/radioaktivitet/radioaktivt-affald
https://metodeguiden.au.dk/kvantitativ-metode/


Basisprojekt 3 Roskilde Universitet 5/1/2022 

 

 

52 

 

Århus Universitet (n.d.), Kvalitativ metode, Metodeguiden, 

https://metodeguiden.au.dk/kvalitativ-metode, Lokaliseret 11.11.2021 

 

 

Podcast og film 

 

Svejstrup, Kaare (2021) ATOMKRAFT - JA TAK? I Pilestræde - Berlingskes 

Nyhedspodcast. Berlingske. https://www.berlingske.dk/pilestraede/dansk-virksomhed-vil-

loese-klimakrisen-med-ny-form-for-atomkraft-jo-jo lokaliseret 08.12.20 

 

TV2 Lorry. (2021). De bygger atomkraft på Nørrebro [YouTube]. 

https://www.youtube.com/watch?v=oDQTq-99Ffw&t=92s Lokaliseret 14.11.2021 

 

https://metodeguiden.au.dk/kvalitativ-metode
https://www.berlingske.dk/pilestraede/dansk-virksomhed-vil-loese-klimakrisen-med-ny-form-for-atomkraft-jo-jo
https://www.berlingske.dk/pilestraede/dansk-virksomhed-vil-loese-klimakrisen-med-ny-form-for-atomkraft-jo-jo
https://www.youtube.com/watch?v=oDQTq-99Ffw&t=92s

	Abstract
	Indledning
	Problemfelt
	Problemformulering
	Arbejdsspørgsmål

	Afgrænsning
	Semesterbinding
	Metode
	Kvantitativ metode
	Kvalitativ metode

	Teori
	Videnskabsteori - Socialkonstruktivisme
	Diskursanalyse som teori
	TRIN-modellen som teori

	Redegørelse
	Oluf Danielsen ‘Atomkraften under pres’.
	Redegørelse af undersøgelse fra IDA

	Analyse
	TRIN-analyse af atomkraft
	Trin 1 - Teknologiens mekanismer og processer
	Trin 3 - utilsigtede effekter
	Trin 6 - drivkræfter og barrierer for udbredelsen af teknologier

	Analyse af IDA’s undersøgelse
	Kvantitativ analyse af spørgeskemaundersøgelse
	Samlet delkonklusion for IDA’s undersøgelse samt kvantitativ hovedempiri
	Diskursanalyse af spørgeskemaundersøgelse
	Delkonklusion 1
	Delkonklusion 2
	Delkonklusion 3
	Supplerende diskursanalyse
	Delkonklusion 4
	Delkonklusion 5
	Delkonklusion 6
	Samlet delkonklusion for hovedempiri og supplerende empiri

	Refleksion over videnskabsteoretisk perspektiv
	Diskussion
	Den samfundsmæssige faktor
	Den historiske faktor
	Den teknologiske faktor

	Konklusion
	Litteraturliste

