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Abstract	
This	project	examines	the	narrative	and	its	effect	on	how	safety	is	conceived,	with	regards	

to	a	technology	such	as	nuclear	power.	How	a	narrative	developing	through	time	has	been	

affecting	society	and	the	perception	on	nuclear	safety.	In	order	to	find	an	understanding	

of	this	narrative,	there	is	involvement	of	relevant	theories	to	examine	how	we	measure	

and	understand	what	is	certain	and	what	is	uncertain.	This	differentiation	will	support	a	

better	understanding	of	the	society's	view	on	the	matter,	as	well	as	how	and	what	impact	

the	narrative	has	had	on	nuclear	power.	

	

To	better	understand	this	subject	the	inquiry	will	be	supported	by	insights	supplied	by	

an	 expert	 on	nuclear	power	 as	well	 as	 a	 politically	 active	 organization.	The	 empirical	

knowledge	will	be	used	in	conjunction	with	the	relevant	theory.	Furthermore,	these	dif-

ferent	kinds	of	appreciation	help	the	project	to	widen	its	analytical	provisions,	which	in	

return	constitute	a	more	wholesome	discussion	on	its	behalf.	

	

The	project	 establishes	 how	narratives	 affect	 different	 perceptions	 on	 the	 subject	 de-

pending	on	factors	such	as	recipient,	sender	and	which	perspective	the	narrative	is	influ-

enced	by.	As	an	addition	the	inquiry	shows	how	different	perceptions	in	regard	to	nuclear	

power	can't	be	determined	such	as	either	right	or	wrong	only	equals.	

	

As	an	additional	perspective,	the	project	creates	a	basis	for	a	future	debate	on	the	imple-

mentation	of	nuclear	power,	as	the	countries	in	modern	society	strive	for	improvement	

on	renewable	energies	based	on	the	2050	objective	with	a	focus	on	100	percent	carbon	

neutral	energy.	
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Begrebsafklaring	
	
Atomkraft:	Denne	energiform	er	udvundet	på	et	atomkraftværk.	Det	ustabile	atomkerne	

uran235	henfalder	ved	at	udsende	en	neutron,	hvilket	igangsætter	en	atomar	kædereak-

tion.	Denne	proces	kaldes	fission	og	danner	energi	i	form	af	varme.	Alt	dette	sker	i	det,	

som	kaldes	en	reaktor,	hvor	den	mest	benyttede	i	dag	er	en	trykvandsreaktor.	Energien	i	

form	af	varme	opvarmer	en	vandtank	hvilket	for	vandet	til	at	fordampe,	der	herved	kan	

drive	en	turbine,	som	da	kan	generere	elektricitet.		Det	specielle	ved	atomkraft	er,	at	det	

er	en	CO2	neutral	energiform.	Dog	producerer	atomkraft	et	 radioaktivt	affaldsprodukt	

ved	produktion	af	energi,	som	kræver	mange	ressourcer	at	opbevare	sikkert	(Atomkraft,	

2021).	

	

Radioaktivitet:	Dette	beskriver	den	proces	hvormed	en	atomkerne	mister	energi	som	

følge	af	et	henfald.	Dette	 forekommer	efter	energiproduktionen	efterfølgende	den	ato-

mare	kædereaktion	 fission.	De	ustabile	 atomkerner	udsender	 radioaktiv	 stråling,	 som	

kan	 være	 skadelig	 for	 os	 mennesker.	 Der	 findes	 flere	 forskellige	 former	 for	 stråling,	

blandt	andet	alfastråling,	betastråling	og	gammastråling.	Atomkernens	størrelse	har	be-

tydning	for	hvilken	stråling	der	udsendes	(Niels	Bohr	Institutet,	2014).	

	

Millirem:	Måleenhed	for	mængde	af	ioniserende	stråling	der	er	optaget	i	en	levende	or-
ganisme:	1	millirem	=	0,001	(en	tusindedel)	rem	(Ordnet.dk).	
	

Trykvandsreaktor:	Reaktoren	benytter	sig	af	et	lukket	cirkulationssystem,	hvor	vand	i	

et	 isoleret	kredsløb	under	tryk	cirkuleres	mellem	reaktorkernen	og	varmevekslere,	og	

dermed	producerer	damp.	Dampen	overføres	til	en	turbine	for	at	producere	energi,	som	

sendes	ud	elnettet.	(Suppes	&	Storvick,	2015)	

	

Epistemologi:	Den	tilgang	inden	for	videnskabsteorien	der	også	bliver	kaldt	erkendel-

sesteori.	Epistemologi	er	læren	om	hvordan	mennesket	opfatter	verdenen	(Ravn,	2020).	

	

Modernitet:	Dette	begreb	omfavner	samfundsudviklingen	fra	1600-1700	tallet.	Det	er	

en	tidsperiode	hvor	det	moderne	samfund	indtrådte,	og	dermed	indrammer	de	karakte-

ristika	som	samfundet	begyndte	at	udvikle	(Den	Store	Danske,	2014).	
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Kosmopolitik:	Dette	er	et	begreb,	som	henfører	til	at	mennesker,	forhold	eller	strømnin-

ger	 er	præget	 af	 samt	modtagelig	 overfor	 indtryk	 fra	hele	 verden	 (Den	 Store	Danske,	

2009).	

	

Globalisering:	Begrebet	beskriver	måden	vi	mennesker	taler	om	samfundet	og	dens	ud-

vikling.	Verdenen	er	rykket	tættere	sammen	og	vi	er	blevet	mere	afhængige	af	hinanden.	

Dette	indrammer	både	ens	eget	liv,	by	og	land.	Vi	har	en	større	betydning	for	hinanden,	

vi	er	blevet	mere	globaliseret	(COOP,	2021).	

	

Kapitalisme:	Dette	definerer	et	samfundsøkonomisk	system,	hvor	der	er	fokus	på	at	pro-

duktionsmidlerne	skal	være	privatejet,	og	dertil	inkorporerer	den	markedsøkonomiske	

tanke	(Den	Store	Danske,	2020).	

	

Metafysik:	En	retning	inden	for	filosofien,	der	omhandler	verdenanskuelser,	som	ikke	

baseres	på	empiriske	observationer	og	ofte	stiller	spørgsmål	om	vores	eksistens	og	ver-

dens	begrundelse.	Hvordan	skaber	vi	mening	med	der	der	ligger	bagved	den	fysiske	ver-

den.	Eksempler	på	metafysik:	Etik	og	moral,	forestillinger	om	mennesket	natur,	politiske	

ideologier	og	den	klassiske	filosofi”	(Holm,	2011:	29),	(Den	Store	Danske,	2020).		

	

Aleatorisk	usikkerhed:	Opstår	gennem	naturlig	foranderlighed	i	et	system	(Thunnissen,	

2003).	

		

Epistemisk	usikkerhed:	Opstår	grundet	mangel	på	viden	om	et	 system	(Thunnissen,	

2003).	

	

A	priori	erkendelse:	Erkendelse	uafhængigt	af	vores	sanseerfaringer	(som	i	rationalis-

men)	(Holm,	2011).	

	

A	posteriori	erkendelse:	Erkendelse	baseret	på	vores	sanseerfaringer	(som	i	empiris-

men)	(Holm,	2011).	
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1. Introduktion	

1.1	Indledning	og	motivation	

I	en	tid	hvor	jagten	efter	bæredygtige	og	vedvarende	energikilder	intensiveres,	er	atom-

kraft	igen	kommet	på	dagsordenen	i	debatten	omhandlende	hvilke	energikilder,	der	står	

til	rådighed.	Reaktionerne	rettet	mod	atomkraft	er	alsidige	og	forskellige,	og	med	dette	

projekt	vil	gruppen	derfor	undersøge	hvordan	forskellige	opfattelser	af	sikkerhed	og	ri-

siko	i	forbindelse	med	atomkraft	påvirkes.		

Ifølge	Bent	Lauritzen,	strålingsfysiker	hos	DTU,	tegner	der	sig	et	billede	af,	at	atomkraft	

associeres	med	blandt	andet	nogle	sikkerhedsspørgsmål.	Ifølge	det	tværpolitiske	projekt	

“Atomkraft	ja	tak”,	da	er	den	folkelige	opfattelsen	af	såvel	sikkerhed	som	risiko,	afgørende	

i	debatten	om	hvorvidt	atomkraft	kan	accepteres	eller	ikke.	Dette	projekt	handler	herfor	

om	at	pege	på	hvad	der	menes,	når	sikkerhed	omtales	i	forbindelse	med	atomkraft,	hvad	

sikkerhed	egentligt	indebærer	som	begreb	og	hvilke	opfattelser	der	relaterer	sig	til	dette	

begreb	i	relation	til	atomkraft.	

For	at	kunne	uddybe	forståelsen	af	risiko	og	sikkerhed,	har	gruppen	valgt	at	 inddrage	

sociolog	Ulrich	Becks	 teori	om	risikosamfundet	 (Webster	et	al.,	2003),	 samt	 teori	om-

handlende	probabilistisk	 risikovurdering	 (Cooke	et	al.,	2001).	 Sidstnævnte	anvendes	 i	

dag	i	en	række	sektorer,	heriblandt	også	inden	for	atomkraft,	som	en	model,	der	bruges	

til	at	vurdere	sikkerheden	af	et	atomkraftværk.	Dertil	benyttes	Geert	Hofstede's	teori	om	

samfundskulturer,	for	på	den	måde	at	kunne	se	på	hvordan	kultur	reagerer	på	risiko	og	

usikkerhed.		

Således	ønsker	gruppen	i	dette	projekt	at	arbejde	med	de	sikkerhedsmæssige	aspekter	af	

atomkraft.	

Formålet	med	dette	projekt	er	ikke	at	undersøge	hvorvidt	atomkraft	kan	siges	at	være	

sikkert,	men	derimod	at	udforske	hvordan	narrativer	og	fortællinger	om	sikkerhed	samt	

risiko,	har	influeret	og	haft	en	betydning	for	forskellige	opfattelser	mellem	sikkerhed	og	

atomkraft.		

I	undersøgelsen	af	oplevelsen	af	atomkraft	benytter	gruppen	sig	af	både	ekspertviden,	

nyhedsartikler,	samt	den	semistrukturerede	interviewform	i	interviewet	med	både	den	
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politiske	interesseorganisation	‘Atomkraft	Ja	tak’,	samt	Bent	Lauritzen.	Med	dem	under-

søges	det	hvilke	narrativer,	som	udspiller	sig	omkring	sikkerhed	og	risiko	samt	for	eller	

imod	 atomkraft.	 Desuden	 søger	 projektet	 at	 belyse	 nogle	 af	 de	 videnskabsteoretiske	

spændinger,	som	opstår	på	baggrund	af	empirien.	Den	videnskabsteoretiske	diskussion	

har	desuden	givet	mulighed	for	at	sætte	undersøgelsens	metoder	i	perspektiv.	Det	er	her-

for	håbet	med	projektet,	at	denne	sammenkobling	af	teori	og	metode	vil	kunne	belyse	

områder	angående	forskellige	opfattelser	mellem	sikkerhed	og	atomkraft.	
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1.2	Problemfelt	
	

Atomkraft	har	været	benyttet	siden	1951,	hvor	 lande	såsom	den	tidligere	Sovjetunion	

(USSR),	Storbritannien,	USA	og	Frankrig	var	de	første	til	at	implementere	denne	form	for	

energiteknologi.	I	de	følgende	årtier	påbegyndte	flere	andre	lande	også	at	opføre	atom-

kraftværker.	Det	var	især	tilbage	i	1970’erne,	da	oliekrisen	indtraf	og	prisen	på	olie	skød	

i	 vejret,	 at	 der	opstod	et	 akut	behov	 for	 en	 anden	energiform.	 Implementering	 af	 nye	

atomkraftværker	 fortsatte	 siden	 dets	 introduktion	 i	 et	 relativt	 højt	 tempo	 indtil	

1990’erne.	Omkring	årtiet	forinden	forekom	ulykkerne	på	Tremileøen	og	Tjernobyl,	hvil-

ket	 ikke	 kun	 betød	 at	 antallet	 af	 opførte	 atomkraftværker	 dalede	 betydeligt,	men	 det	

skabte	også	en	bred	folkelig	modstand	rettet	mod	atomkraft	(Organisation	for	Economic	

Co-operation	and	Development,	2013).	

	

På	trods	af	de	tidligere	ulykker	spiller	atomkraft,	i	moderne,	tid	stadig	en	central	rolle	i	

forsyningen	af	EU’s	energibehov	og	kan	stadig	anses	som	en	relevant	energikilde	(World	

Nuclear	Association,	 2021).	Globalt,	 og	også	 i	 EU,	 er	 omstilling	 til	 brug	 af	 vedvarende	

energi	blevet	et	presserende	tema	i	moderne	tid.	Definitionen	på	den	vedvarende	energi,	

der	skal	omstilles	 til,	beskrives	som“naturlige	energiformer,	der	kan	udnyttes,	 samtidig	

med	at	de	vedligeholder	sig	selv”	(Folke	&	Dietrich,	2013).	Vedvarende	energikilder	præ-

senterer	 imidlertid	et	problem,	på	den	måde	at	de	 ikke	kan	stille	den	samme	form	for	

forsyningssikkerhed,	som	ikke-vedvarende	energikilder	såsom	kul	og	olie	kan.	

Klimaforandringer	og	de	trusler	som	følger	heraf,	bliver	hele	tiden	endnu	mere	aktuelle,	

og	siden	 ’Parisaftalen’	 indgået	 i	2012	synes	debatten	om	vedvarende-	og	CO2	neutrale	

energikilder	at	være	genoptaget.	

	

Atomkraft	som	energikilde	kan	levere	en	stabil	energiforsyning,	hvilket	er	eftertragtet	og	

betyder	således	at	atomkraft	stadig,	har	en	relevans	for	den	aktuelle	klimakrise.		

I	forlængelse	af	debatten	omhandlende	anvendelsen	af	atomkraft	opstår	der	dog	nogle	

særlige	sikkerhedsmæssige	overvejelser,	muligvis	foranlediget	af	de	førnævnte	ulykker;	

Tremileøen	og	Tjernobyl.	På	den	ene	siden	opfattes	atomkraft	som	værende	en	sikker	

form	for	energikilde,	hvorimod	andre	sidestiller	atomkraft	med	usikkerhed	og	risiko.	De	

udfordringer	som	atomkraft	står	over	for	med	hensyn	til	usikkerhed	og	risiko	er	til	dels	
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skabt	af	nogle	samfundsmæssige	aspekter,	 i	den	forstand,	at	narrativer	og	fortællinger	

har	været	og	er	med	til	at	forandre	og	påvirke	opfattelsen	af	atomkraft.		

	

Gruppen	har	undersøgt	og	analyseret	forskellige	forståelser,	der	kommer	til	udtryk	i	de	

forskellige	 fortællinger	og	opstillede	narrativer	om	atomkraft,	 som	blandt	andet	grup-

pens	informanter	giver	en	indsigt	i.		

Ifølge	Nicolaas	T.	O.	Mouton	et.	al	og	teori	omhandlende	narrativer	fra	‘storytelling’	(Mou-

ton	et	al.,	2018)	samt	Leonie	Sandercocks	artikel	 “Out	of	 the	Closet:	The	 Importance	of	

Stories	and	Storytelling	in	Planning	Practice”,	omhandlende	måder	vi	bruger	fortællingen	

på,	er	narrativet	med	til	at	belyse	emnet	atomkraft	fra	forskellige	vinkler,	afhængigt	af	

individets	oplevelse	(Sandercock,	2003).	Til	yderligere	at	kunne	forklare	hvordan	narra-

tivet	er	med	til,	at	skabe	opfattelsen	af	sikkerhed	og	risiko,	da	vil	Hannah	Arendt	og	hen-

des	teori	omhandlende	narrativer	og	erendring	inddrages.		

Arbejdet	med	narrativer	kan	være	brugbart	når	spørgsmål	vedrørende	sikkerhed	og	ri-

siko	skal	undersøges.	For	at	kunne	komme	nærmere	ind	på	hvad	narrativer	og	fortællin-

ger	betyder	for	opfattelsen	af	sikkerhed,	må	der	desuden	være	en	tydeliggørelse	af	hvor-

dan	begreberne	sikkerhed	samt	risiko	skal	forstås.	De	forskellige	elementer	som	måtte	

relatere	sig	til	disse	centrale	begreber,	ses	også	som	værende	et	fokuspunkt	i	forhold	til	

det	der	diskuteres,	når	atomkraft	igen	har	blandet	sig	i	debatten	omhandlende	fremtidens	

energiforsyning.	

1.3	Problemformulering	

“Atomkraft	som	energikilde	er	igen	kommet	på	dagsorden,	og	det	vækker	en	række	forskel-

lige	reaktioner.	Hvordan	har	narrativer	og	fortællinger	været	med	til	at	påvirke	forskellige	

opfattelser	af	forholdet	mellem	atomkraft	og	sikkerhed?”		

1.3.1	Underspørgsmål	
- Hvad	er	risiko	og	sikkerhed	i	Ulrich	Becks	risikosamfund?	

- Hvad	kendetegner	sikkerhed	i	forhold	til	atomkraft?	

- Hvordan	er	narrativet	med	til	at	påvirke	fortællingen	om	atomkraft	og	sikkerhed?	
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2. 	Atomkraft	og	dets	aktualitet	
Her	følger	en	kort	redegørelse	af	historien	om	atomkraft,	hvor	atomkraft	på	den	ene	side	

opstilles	som	noget	 ‘farligt’	 i	kraft	af	tidligere	katastrofer	og	erfaringer	på	baggrund	af	

disse.	Dette	ses	eksempelvis	 i	 forbindelse	med	Fukushima	ulykken.	På	den	anden	side	

bliver	det	også	fortalt	hvordan	eksempelvis	Tremileøen	ikke	havde	lige	så	katastrofale	

følger	som	først	antaget.	

Gennem	historien	har	der	på	globalt	plan	været	fire	store	ulykker	i	forbindelse	med	atom-

kraftværker	 herunder,	 (1)	 Sellafield/Windscale	 i	 1957,	 (2)	 Tremileøen	 i	 1979,		

(3)	Tjernobyl	i	1986	og	(4)	Fukushima	Dai-ichi	i	2011.	

Blandt	disse	fire	ulykker	var	det	især	nedsmeltningen	på	Tremileøen,	der	vendte	opbak-

ningen	til	atomkraft	i	Danmark	og	andre	lande.	Ulykken	på	Tremileøen	var	sammenfal-

dende	med	udgivelsen	af	en	film	ved	navn	’Kinasyndromet’,	som	var	udkommet	14	dage	

inden	ulykken.	I	filmen	beskrives	en	ulykke	på	et	atomkraftværk,	hvor	en	atomreaktor	

ender	 med	 at	 blive	 så	 varm,	 at	 den	 smelter	 ned	 til	 Kina	 (Nielsen,	 2013).	

Filmen	er	med	til	at	portrættere	hvordan	en	reaktor	 formår	at	skabe	en	katastrofe	på	

trods	af	alle	sikkerhedsforanstaltningerne.	I	ulykken	i	filmen	finder	reaktoren	til	sidst	vej	

ned	til	grundvandet,	hvor	den	da	eksploderer	og	dermed	udsender	enorme	mængder	ra-

dioaktive	vanddampe	ud	i	atmosfæren	til	skade	for	store	dele	af	verdens	befolkning.	Fil-

men	og	fortællingen	er	selvfølgelig	fiktiv,	men	var	dengang	med	til	at	skabe	et	skræmme-

billede	af	atomkraftværket.	

Efter	ulykken	på	Tremileøen	blev	der	foretaget	en	masse	undersøgelser,	som	viste	at	der	

kun	var	forekommet	mærker	på	ståltankens	inderside.	Der	opstod	dermed	ikke	det	så-

kaldte	“kinasyndrom”	(Nielsen,	2018).	

Mistilliden	i	befolkningen	voksede	dog	stadig	som	følge	af	denne	ulykke	og	ledte	til,	at	der	

blev	 foretaget	 en	omfattende	 transformering	af	 reguleringen	angående	atomreaktorer	

(U.S.NRC,	2018).	Årsagen	til	denne	mistillid	kan	dog	være	svær	at	finde	svar	på,	på	bag-

grund	 af	 undersøgelser	 i	 forhold	 til	 konsekvenserne	 af	 Tremileøen	 (U.S.NRC,	 2018).	

I	 tiden	 efter	 ulykken	 foretog	 flere	 uafhængige	 instanser,	 undersøgelser	 af	 hvilken	

sundhedsmæssig	effekt	de,	der	var	berørt	af	ulykken	måtte	have	oplevet.	Undersøgel-
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serne	viste,	at	de	ca.	2	millioner	berørte	mennesker	i	området	havde	modtaget	en	strå-

lingsdosis	på	omtrent	1	millirem	over	den	normale	baggrundsdosis.	Desuden	forholdte	

det	sig	således,	at	områdets	årlige	normal-baggrundsstråling	lå	på	100-125	millirem	og	

til	 sammenligning	modtog	 en	 person	 dengang	 6	millirem	 strålingsdosis	 ved	 en	 X-Ray	

scanning.	 Den	mest	 kritiske	 strålingsdosis,	 indenfor	 reaktor	 området,	 som	 en	 person	

kunne	have	modtaget,	har	været	på	under	100	millirem	over	baggrundsdosis	(U.S.NRC,	

2018).		

I	tiden	efter	ulykken	fortsatte	undersøgelserne	af	området,	med	det	henblik	at	kunne	sige	

noget	om	hvorvidt	strålingen	havde	en	længerevarende	effekt	på	mennesker	såvel	som	

på	naturen.	Det	har	dog	vist	sig,	at	ingen	betydelige	effekter	er	opstået,	som	følge	af	ulyk-

ken	på	Tremileøen	(U.S.NRC,	2018).	

Et	interessant	tilfælde	af	en	atomar	ulykke,	der	ikke	bevirkede	nogen	større	narrativ	eller	

skabte	nogen	 fortælling	om	atomkraft,	 er	episoden	på	atomkraftværket	Sellafield.	Når	

Sellafields	betragtes	i	forhold	til	Tremileøen,	er	der	en	tydelig	forskel	af	den	påvirkning	

disse	forskellige	ulykker	havde	af	indflydelse	på	opfattelsen	mellem	sikkerhed	og	atom-

kraft.	 Sellafield	ulykken	gik	nærmest	ubemærket	hen	blandt	offentligheden,	hvorimod	

ulykken	på	Tremileøen	medførte	massedemonstrationer	rettet	mod	atomkraft	i	USA	og	

Europa,	hvilket	førte	til	folkeafstemninger	og	atomkraftmoratorier	(Nielsen,	2018).	

Foruden	ulykken	på	Tremileøen,	ramte	den	største	atomare	ulykke	siden	Tjernobyl	lan-

det	Japan	i	2011.	Fukushima	ulykken	har	i	nyere	tid	haft	en	stor	betydning	for	teknologi-

ens	 troværdighed	samt	accepten	af	denne.	Ulykken	resulterede	 ikke	 i	nogen	dødsfald,	

men	havde	betydelige	konsekvenser	for	både	sociale,	politiske	samt	miljømæssige	for-

hold	i	verdenen	(Hindmarsh,	2014).	I	et	efterfølgende	schweizisk	studie	lavet	af	banken	

UBS,	vurderes	Fukushima	ulykken	som	værende,	“the	most	serious		ever		for		the		credibility		

of		nuclear		power.		Chernobyl	affected	one	reactor		in		a		totalitarian		state		with		no		safety		

culture.		At	Fukushima,	four	reactors	have	been	out	of	control	for	weeks—casting	doubt	on	

whether	even	an	advanced	economy	can	master	nuclear	safety.”	(Hindmarsh,	2014:	8).	Ci-

tatet	her	belyser,	hvordan	denne	ulykke	og	dette	nye	narrativ	påvirkede	udviklingen	af	

atomkraft,	fremtidige	fortællinger	herom	samt	opfattelsen	af	atomkraft.	
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3. 	Afgrænsning	

3.1	Afgrænsning	af	teori	

Projektet	vil	tage	afsæt	i	tanker	fra	Ulrich	Becks	‘world	risk	society’,	risikosamfundet,	til	

indledningsvist	at	danne	forståelsesrammen	for	begreberne	sikkerhed	og	risiko.	Gruppen	

finder	det	herfor	nødvendigt	at	pointere	hvordan	Beck	ikke	mente	at	nogen	videnskabs-

teoretisk	orientering,	isoleret	set,	kan	svare	på	hvordan	et	samfund	transformeres.	Beck	

anser	yderligere	de	teoretiske	rammer,	samt	referencer	som	blev	udviklet	i	det	18.-	og	

19.	århundrede,	som	værende	utilstrækkelige	i	forhold	til	at	kunne	forklare	og	forstå	den	

postmoderne	og	kosmopolitiske	verden	i	dag	(Adam	et	al.,	2000).	

Karakteren	af	den	viden	gruppen	søger	om	virkeligheden,	har	dermed	også	betydning	for	

metodevalg.	Brugen	af	empiri	i	dette	projekt,	søger	således	at	efterleve	denne	forestilling	

om	hvordan	metoder	og	teori	skal	være	mere	tidslige	og	refleksive,	men	også	udvise	flek-

sibilitet,	for	som	Beck	siger,	så	er	det,	“…	a	matter	of	choosing	the	appropriate	means	for	a	

desired	goal.”	(Adam	et	al.	2000:	208).	Det	gruppen	ser	som	værende	de	hensigtsmæssige	

teorier	og	metoder	i	undersøgelsen	af	opfattelsen	af	sikkerhed,	med	udgangspunkt	i	Beck,	

kan	vi	finde	grundlag	for	med	følgende	citater:	

	

“The	 sociology	 of	 risk	 is	 a	 science	 of	 potentialities	 and	 judgements	 about	 probabilities.”	

(Adam	et	al.	2000:	210).	‘Risiko’	er	som	det	omtales	her	et	videnskabeligt	undersøgelses-

område	omhandlende	udviklingsmuligheder	samt	vurderinger	og	bedømmelser	af	sand-

synligheder.	Citatet	er	med	 til	at	danne	grundlag	 for	at	kunne	binde	risikosamfundets	

tanker,	teori	omhandlende	usikkerhed,	probabilistisk	risikovurdering	(PRA)	og	ekspert-

udtalelser	fra	Bent	Lauritzen	sammen,	med	henblik	på	at	sammenholde	de	forskellige	op-

fattelser	af	sikkerhed	med	hinanden.	

Ydermere	omtaler	Beck	‘risk’	således,	“It	is	cultural	perception	and	definition	that	consti-

tutes	risk.	‘Risk’	and	the	‘(public)	definition	of	risk’	are	one	and	the	same.”	(Adam	et	al.	2000:	

210).	Dette	 citat	 fremhæves	med	henblik	på	at	 skabe	 forbindelse	mellem	Hofstede	og	

Beck	i	analysen,	således	gruppen	kan	uddybe	med	Hofstedes	‘uncertainty	avoidance	prin-

cip’,	hvor	dette	er	med	til,	at	udtrykke	netop	hvordan	kultur	reagerer	på	usikkerhed	og	

risiko.	
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Yderligere	udtrykkes	det	af	Beck	hvordan,	“Only	by	thinking	of	risk	in	terms	of	reality,	or	

better,	becoming	real	(virtuality)	it’s	social	marterialization	can	be	understood	-	Max	Weber	

(1991).”	(Adam	et	al.,	2000:	210).	Citatet	peger	på,	at	opfattelsen	af	risiko	er	betydnings-

fuld,	hvorfor	gruppen	finder	det	relevant	at	betragte	hvordan	narrativ	og	fortællinger	er	

medvirkende	til	at	påvirke	denne	opfattelse.	

4. 	Semesterbinding	

4.1	Semesterbinding	

Projektet	 tager	 sit	udgangspunkt	 i	dimensionen	Subjektivitet,	 teknologi	 (STS)	og	sam-

fund.	Da	det	er	relationen	mellem	teknologien	og	mennesker,	der	er	fokus	for	opgaven,	

kan	dimensionens	metode	bruges	 til	 at	 forstå	hvordan	denne	relation	opstod	samt	de	

konsekvenser	der	hører	sig	hertil.	Dette	kommer	til	udtryk	i	vores	problemfelt	og	pro-

blemformulering	angående	teknologien	atomkraft	og	påvirkning	af	narrativer	samt	for-

tællinger	heraf.	Der	trækkes	her	på	human	videnskabelig	teori,	i	form	af	anvendelsen	af	

kvalitative	 undersøgelsesmetode,	 som	 semi-struktureret	 interview.	 Denne	 metode	 er	

med	 til	 at	danne	 sammenhæng	mellem	opfattelsen	omkring	 sikkerhed	 samt	 risici	 ved	

atomkraft,	 og	 fokus	 på	 historiske,	 teknologiske,	 subjektive	 og/eller	 samfundsmæssige	

sammenhænge.	Dette	vil	være	gavnligt	i	den	forstand,	at	det	kan	medvirke	til	en	forstå-

else	af	hvorfor	atomkraft	i	en	nutidig	kontekst	ikke	opfattes	som	værende	lige	så	attraktiv	

som	andre	energikilder.	Ydermere	vil	 dimensionen	kunne	bidrage	 til	 en	diskussion	af	

hvordan	de	videnskabsteoretiske	spændinger	influerer	undersøgelsens	resultater.		

Projektet	binder	sig	også	til	dimensionen	Teknologiske	systemer	og	artefakter	(TSA)	i	det	

der	vil	være	fokus	på	hvordan	atomkraft	som	teknologisk	system	omvendt	også	influerer	

narrativet	og	fortællingen	samt	hvilken	betydning	dette	har	for	funktionen	af	disse	ele-

menter,	som	beskriver	dette	emne.	Dimensionen	vil	bidrage	med	hvordan	en	teknologi-

struktur	har	betydning	for	de	processer	der	påvirker	opfattelsen	af	undersøgelsens	cen-

trale	element.	
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5. Metode	

5.2	Interview	

5.2.1	-	Kvalitative	undersøgelser	
 
For	at	kunne	opnå	en	bedre	forståelse	af	hvordan	narrativer	og	fortællinger	om	sikker-

hed,	 samt	risiko,	har	 influeret	og	haft	en	betydning	 for	opfattelsen	af	atomkraft,	 fandt	

gruppen	det	 relevant	 at	undersøge	kausaliteten	med	den	opfattelse	der	var	og	er	ved	

atomkraft,	som	energikilde.	Gruppen	valgte	hermed	at	benytte	det	kvalitative	interviews	

metodeform	i	interview	med	forskellige	eksperter	og	interessenter,	for	at	indhente	viden	

om	deres	erfaring	og	viden,	med	henblik	på	at	analysere	deres	beskrevne	fænomener.	

Gruppen	valgte	at	benytte	det	semistrukturerede	interview,	da	metoden	er	præget	af	en	

vis	åbenhed.	Dette	var	med	til	at	give	mulighed	for	forandring	af	rækkefølge	og	formule-

ring	af	planlagte	spørgsmål,	hvilket	også	gav	mulighed	for	en	opfølgning	på	relevante	svar	

fra	den	interviewede	(Kvale	&	Brinkmann,	2009).	

Gruppen	udførte	interview	med	den	politiske	interesseorganisation	‘Atomkraft	Ja	tak’	og	

med	sektionsleder	for	strålingsfysik	ved	DTU	Fysik,	Bent	Lauritzen.	

‘Atomkraft	Ja	tak’	og	Lauritzen	blev	valgt,	da	de	kunne	bidrage	med	viden	om	hvilke	erfa-

ringer,	hypoteser	og	fortolkninger	de,	som	interesseorganisation,	havde	erfaret	angående	

emnerne	sikkerhed,	usikkerhed	og	risiko.	

Til	begge	interviews	blev	der	udarbejdet	interviewguides,	som	kan	ses	i	bilag	1	og	bilag	

2.	Interviewguiden	skulle	benyttes	til	at	skabe	struktur	i	især	præsentation	af	formålet	

med	interviewet	samt	fokus	og	kontekst	inden	interview	start,	men	skulle	også	benyttes	

til	at	skabe	overblik	gennem	interviewets	forløb.	

Guiden	dækker	også	over	emner	og	spørgsmål	der	kunne	berøres	under	interviewet,	alt	

efter	de	svar	og	nye	retningslinjer	der	kunne	opstå	undervejs	i	interviewet.	

Gruppen	 benytter	 således	 kvalitativ	 indsamlet	 viden	 fra	 de	 semistrukturerede	 inter-

views.	Den	indsamlede	kvalitative	viden	bruger	gruppen	til	at	skabe	en	indsigt	i	narrati-

vernes	og	fortællingers	betydning	for	opfattelsen	af	sikkerhed	og	risiko	i	relation	til	atom-

kraft	(Kvale	&	Brinkmann,	2009).		Gruppen	søgte	ikke	at	få	svar	på	nogle	konkrete	spørgs-

mål,	men	søgte	derimod	at	tilnærme	sig	emnet	på	en	mere	åben	måde,	og	derigennem	

opnå	en	bredere	indsigt.		
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6. 	Teori	og	empiri	

6.1	Ulrich	Beck	

Når	tidligere	episoder	i	historien	betragtes,	hvor	katastrofer	på	atomkraftværker	har	væ-

ret	med	til	at	påvirke	offentligheden	samt	skabe	debat	om	hvorvidt	atomkraft	er	sikkert	

eller	hvilken	risiko	disse	udgør,	da	finder	gruppen	det	relevant	at	 inddrage	sociologen	

Ulrich	Beck	og	hans	teori	omhandlende	risikosamfundet.	
Beck	(15.	maj	1944	-	1	januar	2015)	var	en	tysk	sociolog	og	en	af	de	mest	citerede	social	

teoretikere	gennem	sin	levetid.	Beck	fokuserede	især	sit	arbejde	på	at	beskrive,	manglen	

på	kontrollerbarhed,	samt	usikkerhed	i	den	moderne	tidsalder.	Her	brugte	Beck	både	‘ri-

sikosamfundet’	og	‘refleksiv	modernitet’	som	ramme,	for	hvor	han	benyttede	begreberne	

usikkerhed	og	risiko.	I	Becks	risikosamfund	ændres	risici	fra	i	det	industrielle	samfund	at	

være	kalkulerbare	til	i	det	nye	‘risikosamfund’,	at	være	ikke-beregnelige	og	uforudsige-

lige.	Beck	søgte	desuden,	gennem	et	kosmopolitisk	verdensperspektiv,	at	bidrage	til	en	

anerkendelse	af	hvordan	det	moderne	samfund	i	høj	grad	er	forbundet	og	sammenkoblet,	

i	sådan	en	grad	at	det	ofte	rækker	ud	over	eksperters	opfattelsesevne.	

Beck	anbefalede,	blandt	andre	ting,	at	ignorere	matematisk	morale,	der	søger	at	identifi-

cere	graden	af	en	given	risiko	gennem	sandsynlighedsberegning.	Beck	ville,	at	vi	i	stedet	

anerkender	et	muligt	samfundsmæssigt	kollaps,	for	på	denne	måde	at	kunne	flytte	os	i	

retningen	af	en	mere	kosmopolitisk	sociologi,	og	dermed	mere	effektivt	vil	kunne	identi-

ficere	risiko	og	usikkerhed	i	den	refleksive	modernitet	han	mente	vi	befinder	os	i	(Komlik,	

2015).	Beck	bryder	således	med	forestillingen	om	at	arbejde	isoleret	indenfor	en	viden-

skabsteori,	når	han	søgte	at	kombinere	kriterier	for	videnskabelighed.	Beck	så	det	ikke	

som	værende	muligt	effektivt	at	kunne	behandle	problemstillinger,	hvis	dette	sker	isole-

ret	set	inden	for	en	bestemt	videnskabsteoretisk	retning.	

6.1.2	Ulrich	Beck	og	risikosamfundet	

Risikosamfundet	er	en	social	teori,	som	fremsætter	at	mennesket	er	trådt	ind	i	et	nyt	sta-

die	i	samfundet,	et	nyt	paradigme	eller	en	form	for	refleksiv	modernitet.	Den	er	stadig	i	

højere	grad	optaget	af	at	debattere,	forhindre,	samt	administrere	risici	som	samfundet	

selv	har	produceret,	i	kraft	af	den	teknologiske	udvikling.	De	risici	som	produceres	i	dette	
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risikosamfund,	skaber	nogle	usikre	elementer	hvis	kompleksitet	mennesket	ikke	førhen	

har	oplevet.	Disse	risici	har	også	en	iboende	forbundethed	til	de	centrale	elementer,	som	

tilsammen	udgør	moderniteten,	og	herfor	mener	Beck,	at	det	bidrager	til	en	fundamental	

følelse	af	sårbarhed	hos	mennesket	i	disse	(risiko)samfund	(Webster	et	al.,	2003).	Det	er	

den	selvsamme	følelse	af	sårbarhed	eller	usikkerhed	mennesket	kan	relatere	til	i	forhold	

til	et	emne	som	atomkraft,	hvor	denne	repræsenterer	en	teknologi	hvis	kompleksitet	er	

et	resultat	af	det	moderne	samfund	og	den	teknologiske	udvikling.	

Den	moderne	risiko,	som	Beck	præsenterer,	kan	defineres	som;	at	den	ikke	umiddelbart	

lader	sig	observere	eller	opfatte	ved	brug	af	vores	sanser,	og	må	herfor	oversættes	 til	

noget	som	mennesket	kan	forstå	og	begribe.	I	tilfældet	med	atomkraft	kan	det	sidestilles	

med,	at	mennesket	er	overladt	til	relevante	måleinstrumenter,	for	på	den	måde	at	kunne	

‘måle’	omfanget	af	et	eventuelt	faremoment.	Risikosamfundet	overlader	på	denne	måde	

mennesket	til	eksterne	risici-assessorer.	Det	er	med	til	at	sætte	mennesket	i	en	langt	mere	

sårbar,	samt	usikker	position,	da	sådanne	assessorer	ikke	altid	har	mulighed	for	at	ud-

trykke	de	risici,	som	den	teknologiske	udvikling	har	medbragt.	Sagt	på	en	anden	måde,	så	

er	de	målinger	mennesket	modtager	 ikke	altid	et	udtryk	for	det	egentlige	faremoment	

eller	den	risiko	som	reelt	er	til	stede.	Dette	er	der	flere	eksempler	på	i	det	moderne	sam-

fund.	Episoderne	Deepwater	Horizon	(Pallardy,	2021),	samt	Tjernobyl	ulykken	er	begge	

tilfælde	hvor	den	umiddelbare	og	reelle	risiko	ikke	lod	sig	opfatte	grundet	måleinstru-

menternes	begrænsninger	eller	utilstrækkelighed,	og	i	begge	tilfælde	førte	det	til	kata-

strofale	episoder.		

Beck	beskriver	hvordan	mennesket	er	“increasingly	unable	to	understand	or	control	the	

machines	we	depend	on	and	so	less	able	to	calculate	the	consequences	of	their	going	wrong”	

(Webster	et	al.	2003:	257).	Det	er	grundet	den	teknologiske	udvikling	og	de	teknologiske	

strukturer	som	følger	heraf,	at	mennesket	kontinuerligt	bliver	sat	ude	i	stand	til	at	gen-

nemskue	og	vurdere	faremomenterne	i	denne	nye	refleksive	modernitet.	

Moderne	risici	består	yderligere	af	en	definerende	karakteristika,	som	lyder;	at	disse	ri-

sici	ikke	er	ligesom	nogle	andre,	samfundet	før	har	oplevet,	men	er	derimod	defineret	ved	

at	være	ulig	noget	mennesket	før	har	erfaret.	Risici	som	disse,	der	er	en	del	af	denne	nye	

modernitet,	gør	det	svært	at	definere	nogle	former	for	grænser	på	tværs	af	tid	og	sted,	

hvorfor	årsagssammenhænge	heller	ikke	kan	defineres,	samt	vurderinger	af	konsekven-

ser	besværliggøres.	Dette	er	ikke	kun	et	udtryk	for,	at	samfundet	beskæftiger	sig	med	en	
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usynlig	risiko,	men	er	et	udtryk	for,	at	det	ikke	er	muligt	at	sige	noget	om	følgevirknin-

gerne.	Eksempelvis	kan	konsekvenserne	ved	en	atomar	ulykke	på	et	atomkraftværk	be-

tragtes.	Her	er	det	ikke	umiddelbart	muligt	at	måle	på	og	vurdere	følgevirkningerne,	og	

som	konkret	eksempel	på	dette	kan	variationen	i	det	formodede	antal	dødsofre	som	kon-

sekvens	af	Tjernobyl	ulykken	betragtes.	Det	officielle	tal	udtrykker	31	mens	andre	rap-

porter	udtrykker	antal	på	flere	tusinde	(Ritchie,	2021).	Eksemplet	beskriver	hvordan	det	

eksakte	antal	dødsofre,	som	følge	af	Tjernobyl	ulykken,	er	ukendt	grundet	konsekvenser-

nes	uigennemskuelige	og	usynlige	karakter.	

	

Denne	moderne	slags	risici	har	også	affødt	nogle	forhold,	som	gør,	ellers	kendte	sociale,	

samt	politiske	strukturer	ude	i	stand	til	at	håndtere	disse.	

Dog	formår	den	moderne	(politiske)samfundsstruktur	alligevel	at	forvrænge	disse	risici	

således,	at	de	individer	der	er	i	besiddelse	af	det	laveste	informationsniveau	angående	

den	bestemte	risiko,	også	er	dem	der	lider	de	mest	markante	konsekvenser	i	den	pågæl-

dende	situation.	Med	henblik	på	at	identificere	eller	kontrollere	risici,	støtter	samfund	og	

politik	sig	til	eksperter	og	videnskaben,	når	det	er	sådan,	at	karakteren	af	et	usikkert	for-

hold	eller	et	faremoment	skal	vurderes.	Det	skal	dog	understreges,	at	når	risiko	vurderes,	

da	skal	anbefalinger	fra	eksperter	og	videnskab	også	vurderes.	Derudover	har	eksperter	

kun	mulighed	 for,	 at	 kunne	 levere	mere	 eller	mindre	usikre	 faktuelle	 oplysninger	 om	

sandsynligheder,	oftest	ved	brug	af	PRA,	men	aldrig	svare	på	spørgsmålet;	hvilken	risiko	

er	acceptabel,	og	hvilken	er	ikke?	Hvis	politikere	blot	implementerer	ekspertviden	eller	

videnskabelige	råd,	kan	de	risikere	at	blive	fanget	i	videnskabelige	fejltagelser	og	usik-

kerheder	(Webster	et	al.,	2003).	PRA	som	model	samt	teori	og	dens	videnskabsteoretiske	

position	præsenterer	således	et	problem,	da	det	udtrykkes	hvordan,	denne	udviser	en	

utilstrækkelighed,	der	viser	sig	som,	at	PRA	ikke	kan	give	et	fyldestgørende	billede	af	ri-

siko	i	den	refleksive	modernitet.	

Beck	peger	også	på,	at	de	beslutninger	som	træffes	med	hensyn	til	moderne	risici,	kun	

kan	være	lige	så	effektive	som	det	informationsniveau	de	træffes	på.	Imidlertid	repræ-

senterer	risikosamfundet	en	form	for	risici,	hvor	hverken	den	videnskabelige	eller	politi-

ske	kapacitet	er	i	stand	til	at	analysere	eller	behandle	disse	optimalt.	Denne	utilstrække-

lige	kapacitet	er	et	direkte	resultat	af	det	centrale	paradoks	som	risikosamfundet	opstil-

ler,	hvor	Beck	beskriver	dette	som,	“A	central	paradox	of	risk	society	is	that	these	internal	

risks	are	generated	by	the	processes	of	modernization	which	try	to	control	them.”	(Webster	
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et	al.	2003:	257).	Dette	paradoks	gør	det	således	svært	at	observere	risiko,	samt	endnu	

mere	besværligt	at	lave	forudsigelser	angående	konsekvenserne	heraf.		

6.1.3	Manufactured	Uncertainty	

I	 en	 udbygning	 af	 Becks	 risikosamfund,	 introduceres	 begrebet	 ‘Manufactured	 Uncer-

tainty’	i	bogen	“The	Risk	Society	and	Beyond:	Critical	Issues	for	Social	Theory”	(Adam	et	

al.,	2000).	Sociologerne	Beck	og	Anthony	Giddens	har	skabt	dette	begreb	til	at	danne	for-

ståelsen	 for	 hvordan	 vi	 har	mistet	 kontrollen	 i	 vores	 anvendelse	 af	 teknologier,	 samt	

hvordan	de	kan	blive	en	trussel	i	sig	selv.	Manufactured	Uncertainty	bliver	også	defineret	

som,	“En	grundlæggende	eksistentiel	usikkerhed,	der	opstår	i	et	samfund,	hvor	de	traditio-

nelle	visheder	eroderer	som	følge	af	traditionens	og	naturens	“ophør”.”	(Rasborg,	2002:	25).	

Manufactured	Uncertainty	inddrages	for	at	kunne	uddybe	risiko	persektivet,	samt	danne	

en	bedre	sammenhæng	for	hvordan	atomkraft	og	(u)sikkerhed	opfattes,	hvor	denne	type	

usikkerhed	bygger	på,	at	vores	samfund	er	blevet	influeret	af	teknologien.	

6.2	Risiko,	Sikkerhed	og	Usikkerhed	

Da	det	ikke	er	formålet	at	vurdere	hvorvidt	atomkraft	er	sikkert	eller	ej,	men	derimod	at	

belyse	hvad	der	måtte	ligge	til	grund	for	de	forskellige	opfattelser	af	sikkerhed	angående	

atomkraft	introduceres	nogle	forskellige	begreber	herunder	risiko,	sikkerhed	og	usikker-

hed.	Ulrich	Becks’	risikosamfund	er	med	til	at	danne	ramme	om	begreberne,	men	til	yder-

ligere	at	definere	risiko,	sikkerhed	og	usikkerhed	er	der	blandt	andet	også	taget	udgangs-

punkt	 i	 teori,	omhandlende	sikkerhedsaspektet	 for	atomkraft,	herunder	PRA,	hvor	det	

identificeres,	på	hvilken	måde	dette	område	konceptualiserer	risiko.	

Til	at	starte	med	vil	gruppen	se	på	hvordan	usikkerhed	kan	opfattes.	Når	det	også	søges	

at	finde	ud	hvordan	risiko	og	sikkerhed	defineres,	gennem	PRA,	er	det	med	henblik	på,	at	

kunne	 sammenligne	 med	 den	 samfundsmæssige	 opfattelse	 af	 sikkerhedsaspektet	 for	

atomkraft,	som	er	opstået	gennem	narrativer	og	fortællinger.	Med	denne	empiri	tillader	

det	at	kunne	analysere	på	deres	forskelligheder.	

Redegørelsen	af	usikkerhed	som	begreb	samt	hvordan	risiko	vurderes	gennem	PRA	vil	

søge,	at	belyse	hvornår	en	risiko	er	så	bitte,	at	denne	med	rimelighed	kan	siges	ikke	læn-

gere	at	repræsentere	en	‘usikkerhed’.	Dette	skal	dog	vise	sig	som	værende	svært	at	defi-

nere,	fordi	absolut	sikkerhed	ikke	umiddelbart	lader	sig	identificere.	
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6.2.2	Usikkerhed	og	sandsynlighed	

I	bogen	“Understanding	Uncertainty”	skrevet	at	David	V.	Lindley	(25.	juli	1923	-	14.	de-

cember	2013)	statistiker	fra	Trinity	College,	Cambridge,	bliver	det	understreget,	at	usik-

kerhed	og	sandsynlighed	ikke	skal	opfattes	som	synonymer,	selvom	disse	to	begreber	of-

test	synes	forbundne.	En	sammenblanding	af	usikkerhed	og	sandsynlighed	vil	i	undersø-

gelsen	af	hvad	der	påvirker	opfattelsen	af	sikkerhed	skabe	en	forvirring	(Lindley,	2013).	
Et	eksempel	på	hvordan	usikkerhed	kan	være	til	forskel	fra	sandsynlighed,	kan	begrun-

des	således;	at	det	ikke	er	selve	usikkerheden,	der	opfattes	som	faremoment,	men	der-

imod	hvad	denne	usikkerhed	potentielt	kan	resultere	i	og	have	af	konsekvenser.	I	relation	

til	atomkraft	er	det	således	også	tanken	om	hvad	et	uheld	måtte	have	af	skadelige	effekter,	

som	er	centralt	for	forståelsen	af,	hvorfor	der	er	opstået	en	usikkerhed.	Hvorvidt	der	vil	

forekomme	et	uheld,	repræsenterer	derimod	begrebet	sandsynlighed	og	er	hermed	noget	

som	kan	estimeres.	Tanke	konstruktionen	af	hvilke	skadelige	effekter	et	potentielt	uheld	

kan	medføre	er	derimod	en	anderledes	‘opfattet	usikkerhed’.	

Usikkerhed	er	således	svært	at	definere	som	begreb,	men	det	kan	påpeges	at	findes	i	feltet	

hvor	vi	hverken	kan	udtale	os	om	hvorvidt	en	erklæring	er	sandt	eller	falsk	–	vi	er	altså	

usikre.	Denne	definition	gør	dog	begrebet	endnu	mere	udefinerbart,	da	ét	individs	kend-

skab	til	hvad	der	er	sandt	eller	falsk	er	forskelligt	fra	et	andet	individs.	Usikkerhed	er	af	

den	grund	ikke	et	entydigt	begreb,	men	derimod	afhængig	af	individet.	Usikkerhed	som	

begreb	kan	hermed	siges	at	være	et	udtryk	for	forholdet	mellem	det	enkelte	individ	og	

det	enkelte	 individs	opfattelse	af	verden,	og	betyder	at	begrebet	 ikke	er	objektivt.	Det	

individ-baserede	verdensbillede	bliver	dermed	ikke	et	udtryk	for	hvordan	den	virkelige	

verden	 opfattes,	 men	 derimod	 et	 udtryk	 for	 hvordan	 individets	 eller	 den	 specifikke	

gruppe	af	individers	opfattelse	af	verdenen	er	(Lindley,	2013).	

6.2.3	Forskellige	former	for	usikkerhed	

I	1921	udtrykker	Frank	Knight	 forskellen	mellem	usikkerhed	og	 risiko	og	definerer,	 ”	

"risk"	as	situations	where	the	decision-maker	can	assign	mathematical	probabilities	to	

the	 randomness	with	which	he	 is	 faced.	 In	 contrast,	 "uncertainty"	 refers	 to	 situations	

when	this	randomness	"cannot"	be	expressed	in	terms	of	specific	mathematical	probabil-

ities.”	(Ayestaran,	2011:	206).	Her	defineres	risiko	som	hændelser,	hvor	tilfældigheden	af	
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disse	kan	tildeles	en	sandsynlighed.	Usikkerhed	definerer	Knight	derimod	som	tilfældig-

heder	hvor	disse	ikke	kan	udtrykkes	gennem	sandsynlighed.	Usikker	viden	omhandler	

herfor	hændelser	hvor	mulige	udfald	er	kendte,	men	hvor	det	ikke	er	muligt	at	sige	noget	

om	sandsynligheden	for	hvorvidt	de	vil	forekomme.		
Betragt	her	eksempelvis	et	spil	Roulette.	Det	er	ikke	sikkert	hvor	kuglen	på	Roulette	bor-

det	til	sidst	vil	lægge	sig,	men	det	er	dog	muligt	at	tildele	hvert	felt	et	sandsynligt	udfald.	

Betragt	da	også	kursændringen	på	en	rente	eller	spørgsmålet	om	hvorvidt	en	krig	i	Eu-

ropa	vil	 opstå	 igen.	Dette	 scenarie	 repræsenterer	usikkerheder	hvor	mulige	udfald	 er	

kendte,	men	ikke	mulige	at	kvantificere,	hvorfor	det	heller	ikke	er	muligt	at	sige	noget	om	

sandsynligheden	for	disse	udfald.	

Denne	distinktion	er	vigtig	da	det	skaber	forståelse	for,	at	begrebet	”usikkerhed”	i	dette	

projekt	refererer	til	situationer	hvor	det	er	ikke	er	muligt	at	sige	noget	om	sandsynlighe-

den	af	udfaldet,	som	også	var	det	(Lindley,	2013)	skelnede	mellem.	I	tilfældet	af,	at	det	

har	at	gøre	med	sandsynlighed,	henfører	det	da	til	en	aleatorisk	usikkerhed	(Thunnissen,	

2003),	hvor	dette	eksempelvis	kunne	omhandle	hvorvidt	et	atomkraftværk	vil	nedsmelte,	

som	desuden	er	det	PRA	søger	at	vurdere.	En	sådan	hændelse	er	således	forbundet	med	

en	risiko	og	ikke	en	usikkerhed.	

Det	påpeges	i	næste	afsnit,	at	der	er	et	potentielt	faremoment	forbundet	med	anvendelsen	

af	atomkraft,	og	i	det	begrebet	‘risiko’	lader	sig	definere	som	værende	–	”usikkerhed	an-

gående	frekvensen	af	hændelser”	(Cooke	et	al.,	2001)	da	giver	det	anledning	til	netop	en	

analysemodel	som	PRA,	der	kan	bruges	til	at	sige	noget	om	dette	faremoment.	

Det	gruppen	gerne	vil	opnå	ved	at	definere	disse	to	former	for	usikkerhed,	er	en	afklaring	

af,	at	mennesket	er	i	stand	til	at	tage	beslutninger	angående	fremtidige	praksisser	med	

afsæt	i	to	forskellige	måder	at	betragte	usikkerhed	på.	Men	også	at	opfattelsen	af	sikker-

hed	tager	afsæt	i	to	forskellige	måder	at	anskue	usikkerhed	på.	Den	ene	betragter	usik-

kerhed	som	noget	fuldstændigt	vilkårligt	og	endda	ukontrollerbart,	mens	den	anden	der-

imod	betragter	usikkerhed,	som	et	område	der	kan	kvantificeres	og	sandsynliggøres.	
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6.2.4	Probabilistisk	risikovurdering	(PRA)	

Med	et	tilbageblik	på	definitionen	af	usikkerhed	som	værende,	“I	det	felt	hvor	vi	hverken	

kan	udtale	om	hvorvidt	en	erklæring	er	sand	eller	falsk”	(Lindley,	2013),	bliver	det	tydeligt,	

at	der	i	spændingsfeltet	mellem	disse	to	yderligheder	(sandt	eller	falsk)	er	en	risiko	for-

bundet	med	dette	ukendte	eller	usikre	element.	

probabilistisk	risikovurdering	(PRA)	bruges	i	en	række	sektorer	til	at	validere	påstande	

angående	sikkerhed	og	risiko,	herunder	også	 i	 energisektoren	og	 inden	 for	atomkraft.	

probabilistisk	risikovurdering	er	en	analytisk	model,	der	prøver	at	modellere	hændelser	

som	sjældent	forekommer	og	typificerer	således	usikkerhed	som	risiko.	

PRA	som	model	bruges	til	at	sige	noget	om	hvor	sandsynligt	det	er,	at	en	given	hændelse	

forekommer.	PRA	prøver	hermed	at	besvare	spørgsmål	om	(1)	hvad	kan	der	ske,	(2)	hvor	

sandsynligt	 er	 det,	 at	 dette	 sker	 og	 (3)	 hvis	 det	 sker,	 hvad	 er	 da	 konsekvenserne.		

Risiko,	 ifølge	PRA,	defineres	således	som	(1)	et	 sæt	af	 scenarier,	hvor	 (2)	hver	har	en	

sandsynlighed	for	at	forekomme	samt	(3)	en	tilhørende	konsekvens	(Cooke	et	al.,	2001).	

Definitionen	udbygges	ved	ikke	kun	at	identificere	hvor	sandsynligt	det	er,	at	en	hændelse	

forekommer,	men	med	hvilken	frekvens	denne	hændelse	måske	finder	sted.	Dette	leder	

videre	til	at	indføre	forestillingen	om,	at	risiko	kan	siges	at	være,	”usikkerhed	angående	

frekvensen	af	hændelser”	(Cooke	et	al.,	2001).	

	

Ved	at	pege	på	hvor	sandsynligt	det	er,	at	en	hændelse	forekommer,	samt	med	hvilken	

frekvens,	 giver	det	mulighed	 for	at	kunne	orientere	 systemiske	 forbedringer	effektivt.	

Dette	medfører	således	at	der	kan	bruges	tid	på	at	reducere	de	hændelser,	som	med	størst	

sandsynlighed	vil	forekomme,	samt	de	hændelser	der	forekommer	med	højeste	frekvens.	

	

I	tilfældet	med	PRA	ses	det	dog	hvordan	dette	er	et	udtryk	for	Poppers	induktionspro-

blem,	da	PRA	er	opstået	som	modelleringsværktøj	på	baggrund	af,	at	der	lige	netop	ikke	

er	 mulighed	 for	 præcist,	 gennem	 målinger,	 at	 opstille	 absolutte	 sikkerheder	 (Holm,	

2011).	Den	videnskabelige	observation	går	således	ikke	forud	for	og	er	uafhængig	af	teo-

rier,	men	er	derimod	formet	af	mængden	af	tilgængelige	data.	Da	PRA	forener	sig	med	det	

kritisk	rationalistiske	paradigme,	hvor	absolut	sikkerhed	ikke	er	tilgængelig,	følger	det,	

at	informationsniveauet	da	heller	ikke	kan	være	absolut,	hvilket	giver	atomkraft	en	ka-
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rakter	med	iboende	risiko.	Anvendelsen	af	PRA	som	metode	i	forhold	til	at	vurdere	hvor-

vidt	atomkraft	er	sikkert	skaber	således	en	problemstilling,	idet	den	isoleret	set	ikke	klart	

og	fyldestgørende	kan	kommunikere	en	objektiv	opfattelse	af	sikkerhed.	Dette	er	også	

hvad	Beck	påpeger,	i	forhold	til	at	beslutninger	kun	kan	være	lige	så	effektive	som	det	

informationsniveau	de	træffes	på.	

	

PRA	benyttes	i	en	række	sektorer	herunder,	luftfartsindustrien,	finansielt	administrativt	

arbejde,	kemiindustrien	etc.	Fælles	for	disse	sektorer	er,	at	de	alle	fungerer	og	eksisterer,	

fordi	der	er	en	villighed	til	at	løbe	en	risiko.	Hvis	eksempelvis	luftfartsindustrien	ikke	var	

villig	til	at	løbe	en	risiko,	da	havde	det	sandsynligvis	resulteret	i,	at	vi	ikke	så	nogle	fly	på	

himlen.	Risiko	og	risikovurdering	er	på	den	måde	en	iboende	karakter	ved	disse	sektorer,	

og	det	altså	også	indenfor	dette	område	at	atomkraft	placerer	sig.	Helt	fundamentalistisk	

nødvendiggør	det	en	villighed	til	at	løbe	en	risiko,	når	anvendelsen	af	atomkraft	diskute-

res.	

	

Hvor	stor	denne	risiko	er,	hvordan	den	kontekstualiseres,	samt	opfattelsen	af	denne	ri-

siko,	bliver	derfor	de	udslagsgivende	faktorer	i	 forhold	til	at	”bedømme”	eller	”opfatte”	

sikkerheden	ved	atomkraft.	Således	er	det	altså	søgt	at	vise	hvordan	absolut	sikkerhed	i	

relation	til	atomkraft	ikke	umiddelbart	kan	identificeres.	PRA	er	med	til	at	give	et	billede	

af	usikkerhed	gennem	definitionen	risiko,	der	baserer	sig	på	sandsynlighed.	

6.3	Uncertainty	avoidance	

Til	at	sige	noget	om	hvorfor	én	slags	risiko	nogle	gange	foretrækkes	frem	for	en	anden,	

da	kan	Geert	Hofstede's	teori,	omhandlende	samfunds	kulturer,	inddrages.	En	af	de	vær-

dier	som	indgår	i	vurdering	af	den	sociale	kultur,	baserer	sig	på	et	fænomen	som	hedder	

Uncertainty	Avoidance	(UA),	hvor	dette	beskæftiger	sig	med	et	samfunds	tolerance	over	

for	usikkerhed	og	uklarhed.	Det	er	et	værdisæt,	der	indikerer	i	hvilken	grad	dets	medlem-

mer	føler	sig	enten	trygge	er	utrygge	i	ustrukturerede,	ukendte	eller	usikre	situationer	

(Hofstede	insights,	2022).	Disse	ukendte	eller	usikre	situationer	er	karakteriseret	ved,	at	

de	er	anderledes	end	hvad	er	almindeligt	kendt.	Systemer	eller	samfund	med	et	højt	ni-

veau	af	UA,	prøver	at	minimere	disse	ualmindelige	eller	usikre	situationer	gennem	lov-

givning,	 regelsæt,	 forholdsregler,	 sikkerhedsforanstaltninger	 etc.	 og	 på	 det	 filosofiske	
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plan	i	det	ekstreme	ved	at	tro	på	absolutisme	(Hofstede	insights,	2022).	Der	er	således	i	

systemer	eller	samfund,	som	er	præget	af	høj	UA,	en	lille	tolerance	overfor	hvad	der	måtte	

være	usikkert	eller	risikofyldt.	I	stedet	fokuserer	sådanne	samfund	på	hvordan	usikker-

hed	kan	reduceres,	og	ydermere	hvordan	systemer	eller	strukturer	kan	oprettes	således	

der	sikres	en	form	for	forudsigelighed	(Hofstede	insights,	2022).	

6.4	Hvad	er	narrativer	og	fortællinger?	

Den	korte	definition	af	begrebet	narrativer	kan	beskrives	som	en	form	for	fortællinger	vi	

som	mennesker	oplever	 igennem	alle	 tidsaldre.	Litteraturteoretikeren	Roland	Barthes	

(12	nov.	1915	–	26.	marts	1980)	beskriver	narrativer	på	følgende	måde;	“present	in	every	

age,	 in	every	place,	 in	every	society;	it	begins	with	the	very	history	of	mankind	and	there	

nowhere	is	nor	has	been	a	people	without	narrative....it	is	simple	there,	like	life	itself”	(Mou-

ton	et	al.,	2018:	1445).	Vi	benytter	os	af	narrativer	til	at	skabe	mening	med	den	verden	vi	

lever	 i,	om	det	så	måtte	være	i	mindre	eller	mere	betydelige	kontekster.	Da	narrativet	

udvikler	sig	over	forskellige	tidsperioder,	gør	det	forståelsen	og	læringen	omkring	narra-

tivet	mere	kompleks.	

Hvis	narrativet	skal	analyseres	kræves	det	en	forståelse	for,	at	narrativet	kan	ændre	funk-

tion	 igennem	tidsperioderne.	 (Mouton	et	al.,	2018).	 I	 afsnittet	 “Storytelling”	 fra	bogen	

’The	International	Encyclopedia	of	Strategic	Communication’,	forklarer	Mouton	et	al.	om	

fire	tilhørende	kendetegn	ved	narrativet,	‘Diakronisk’,	‘Kausalitet’,	‘Normer	&	Brud’	samt	

‘Selektivitet’.	 Tidligere	nævnt	kan	narrativet	 skifte	 funktion	 i	 forskellige	kontekster	og	

tidsperioder.	Mennesket	bruger	fortællinger	til	at	danne	mening	med	og	opfattelse	af	fæ-

nomener	om	f.eks.	almindelige	hverdagsting	og	samtaler,	til	større	samfundsmæssige	fæ-

nomener	som	vedrører	os	alle.	Da	der	uenighed	mellem	mange	teoretikere	og	filosoffer,	i	

forhold	til	at	definere	hvad	forskellen	er	på	såkaldte	‘narrativer’	og	‘fortællinger’,	da	har	

Mouton	et	al.	i	stedet	fokuseret	på	at	indramme	kendetegnene	centrale	for	narrativet	og	

fortællingen	(Mouton	et	al.,	2018).	
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Diakronisk:	Dette	beskriver	hvordan	et	narrativ,	er	sammenslutningen	af	begivenheder	

over	tid	(Mouton	et	al.,	2018).	

Kausalitet:	For	at	narrativet	kan	fungere	op	gennem	tiden,	må	der	være	en	form	sammen-

hæng	mellem	de	begivenheder	der	er	hændt.	Vi	skal	kunne	 forstå	hvorfor	og	hvordan	

årsagen	til	en	begivenhed	lægger	op	til	en	anden	(Mouton	et	al.,	2018).	

Normer	og	Brud:	Normativitet	og	 legitimitet	 er	 en	 central	 faktor	 i	narrativet.	Der	 skal	

være	en	form	for	brud	på	en	norm,	for	at	der	skabes	udvikling	og	spænding	i	narrativet.	

Hvis	 ikke,	vil	narrativet	dø	ud,	da	det	 ikke	ses	som	værende	bemærkelsesværdig	nok.	

Narrativet	kan	både	være	legitimerende	og	de-legitimerende	(Mouton	et	al.,	2018).	

Selektivitet:	Narrativer	er	nødvendigvis	selektive	med	hensyn	 til	præsentationen	af	en	

begivenhed.	Desuden	opretholder	et	narrativ	dets	princip	ved	at	udstede	nogle	grænser	

for	hvad	narrativet	 inkludere.	Det	 interessante	er	hvordan	disse	grænser	opstilles	 for	

hvad	narrativet	hhv.	inkluderer	og	ekskluderer.	Da	det	i	virkeligheden	er	svært	at	defi-

nere	nogen	start,	midte	og	slutning,	da	overlades	det	til	fortælleren	at	opstille	disse	græn-

ser.	Således	er	det	også	fortælleren,	som	bestemmer	hvilke	elementer,	som	inkluderes	og	

ekskluderes	i	narrativet	(Mouton	et	al.,	2018).	

Som	tidligere	beskrevet,	 så	præsenterer	Mouton	et.	 al,	 at	der	er	uenighed	 i	 forhold	 til	

hvordan	et	narrativ	skal	defineres.	Dertil	beskrives	det	også,	hvordan	der	er	lige	så	stor	

uenighed	omkring	hvad	funktionen	af	et	narrativ	er.	Gruppen	inddrager	her	Sandercocks	

og	Arendts	syn	på	narrativet	og	fortællingen	til	at	danne	forståelse	for	hvilken	funktion	

med	narrativet,	der	ses	relevant	for	opgavens	fokus.	

6.5	Sandercock	og	fortællingen	

I	arbejdet	med	implementeringer,	i	forhold	til	planlægning,	eller	i	undersøgelsen	af	hvor-

for	en	hændelse	eller	proces	har	fundet	sted,	kan	det	både	være	interessant	og	nødven-

digt	at	undersøge	fortællingens	betydning	for	skabelsen	af	denne	hændelse	eller	proces.	

Det	er	ifølge	Sandercock	ikke	nok	at	være	bevidst	om	fortællingen,	der	skal	også	være	en	

forståelse	for	den	rolle	denne	spiller	eller	har	spillet.	Fortællingen	kan	derfor	ofte	bruges	

til	at	undersøge	nogle	sammenhænge	i	forhold	til	de	valg,	der	er	blevet	truffet	i	en	plan-

lægnings-	eller	udviklingsproces	(Sandercock,	2003).	Dette	kunne	eksempelvis	gøre	sig	
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synligt	i	den	videre	planlægning	med	atomkraft	på	baggrund	af	fortællingen	om	tidligere	

hændelser,	såsom	Fukushima	og	Tremileøen.	

Sandercock	forklarer	(Sanderock,	2003),	at	fortællingen	ofte	vil	formidle	en	række	me-

ninger,	fra	anekdoter,	til	eksempler,	til	noget	der	er	opfundet	frem	for	“sandt”,	og	at	disse	

har	betydning	for	fortællingens	karakteristik,	hvilket	kan	have	en	effekt	på	hvordan	for-

tællingen	modtages.	Denne	påvirkning	kan	både	forekomme	bevidst	samt	ubevidst,	og	

blive	brugt	implicit	eller	eksplicit	til	at	påvirke	opfattelsen	af	en	begivenhed.	

Sandercock	opstiller	fem	nøglepunkter,	som	fortællingen	i	sin	udviklede	form	ofte	inde-

holder.		

(1)	Den	første	er	den	tidsmæssige	ramme,	som	ofte	involverer	dramatiske	redskaber.	Der	

skal	skabe	spænding,	som	indikerer	at	tiden	er	knap.	(2)	Det	andet	indeholder	et	element	

af	forklaring,	der	skal	skabe	sammenhæng	i	historien.	(3)	Det	tredje	punkt	handler	om	

generaliserbarhed,	i	forhold	til	at	kunne	genkende	det	universelle	eller	almene	i	det	sær-

lige.	(4)	Det	fjerde	henfører	til	en	forventet	ramme,	en	plotstruktur	der	indeholder	ho-

vedpersoner	eller	aktører.	(5)	Det	femte	element	er	en	moralsk	spænding,	hvor	denne	er	

essentiel	i	den	gode	fortælling.		

Disse	punkter	er	med	til	at	beskrive	fortællingens	performance	og	iscenesættelse,	som	

hermed	kan	tilpasses	en	bestemt	befolkningsgruppe	(Sanderock,	2013).	

Der	er	en	række	anerkendte	plots,	som	går	igen	i	fortællingen.	Den	om	helten,	virknin-

gerne	af	skurken,	offeret	etc.	Fortællingen	om	atomkraft	kan	indeholde	en	eller	flere	af	

disse	genkendelige	plots.	Det	kan	forekomme	abstrakt	og	virke	begrænsende,	når	hoved-

personer	kan	optræde	i	 form	af	upersonlige	manifesteringer,	eksempelvis	kapitalisme,	

globalisering	eller	atomkraftværket.	Hovedpersoner	kan	også	optræde	i	form	af	indivi-

der,	som	de	onde	udviklere	eller	ædle	samfunds-aktivister,	hvor	disse	ofte	bliver	frem-

stillet	som	helte	eller	skurke.	Den	fiktive	genre	kan	dermed	være	til	stede	i	den	non	fiktive	

fortælling	i	og	om	hændelser	og	planlægning	(Sanderock,	2013).		

I	en	samtale,	modereret	af	journalisten	Kara	Swisher,	mellem	den	israelske	nobelprista-

ger,	psykolog	og	økonom,	Daniel	Kahneman	og	den	israelske	historiker	og	forfatter	Yuval	

Noah	Harari,	taler	Kahneman	og	Harari	blandt	andet	om	hvad	vi	bliver	overbevist	om	og	
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hvordan.	Da	samtalen	handler	om	hvordan	sandheden	om	en	fortælling	ofte	er	komplice-

ret	tilføjer	Kahneman:	

“There	is	a	basic	principle,	in	the	way	the	mind	works.	The	minds	seek	coherent	stories,	and	

we	tell	and	we	construct	coherent	stories,	sometimes	they	are	closer	to	the	truth,	sometimes	

they	are	not.	What	determines	our	confidence	in	the	theories,	is	not	whether	they	are	true	

or	not,	it’s	whether	they	are	coherent	or	not.	You	have	to	have	the	right	heroes,	the	people	

that	you	already	like,	you	have	to	have	the	right	villains,	the	people	you	already	hate.	And	

when	you	can	construct	a	story	that	has	the	right	heroes,	the	right	villains,	and	some	coher-

ence,	it	really	doesn’t	have	to	be	true	in	any	scientific	way,	people	will	have	confidence	in	

it”(Harari,	2021).	

Hovedproblemet	påpeger	Harari	som	værende,	at	sandheden	ofte	er	mere	kompliceret,	

end	den	subjektive	fortælling.	Harari	fortsætter	med	at	fortælle,	hvordan	det	grundlæg-

gende	for	menneskelig	succes	er	ikke	sandheden,	det	er	samarbejdet.	Det	er	lettere	at	få	

folk	til	at	samarbejde	ved	brug	af	fortælling,	end	med	sandheden,	fordi	fortællingen	kan	

gøres	mere	modtagelig	(Harari,	2021).	

Dette	er	med	til	at	vise	hvordan	en	bestemt	rammesætning	af	fortællingen	kan	være	med	

til	at	sikre	dens	succes.	Denne	forklaring	på	hvordan	konstruktionen	af	fortællingen	har	

en	indflydelse	på	hvordan	den	opfattes,	finder	gruppen	relevant	i	undersøgelsen	af	for-

tælling	som	element	i	opfattelsen	af	sikkerhed	i	relation	til	atomkraft.	

6.6	Hannah	Arendt	og	fortællingen	

Hannah	Arendt	(14.	oktober	1906	-	4.	december	1975)	anses	som	værende	en	af	de	mest	

skelsættende	politiske	tænkere	i	det	tyvende	århundrede	(Passerin,	2006).	Ligesom	Beck	

og	hans	opbrud	med	isoleret	at	arbejde	med	et	sæt	at	kriterier	for	videnskabelighed,	kan	

Arendts	arbejde	med	at	kombinere	teori,	være	med	til	at	beskrive	og	nuancere	Becks	ud-

lægning	af	sikkerhed	i	risikosamfundet.	

	

Arendt	henfører	i	hendes	teori	til	fortællerrollen	og	dens	betydning	som	værende	et	cen-

tralt	element	i	narrativet.	En	vigtig	påstand	beskriver,	at	opfattelsen	af	begivenheden	er	

afhængig	af	hvordan	den	omtales	i	narrativet	og	af	fortælleren,	
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“Indeed,	it	is	one	of	Arendt’s	most	important	claims	that	the	meaning	of	action	itself	is	de-

pendent	upon	the	articulation	retrospectively	given	to	it	by	historians	and	narrators”	(Pas-

serin,	2006).		

Arendt	var	ikke	af	den	overbevisning,	at	opfattelser	burde	vurderes	på	baggrund	af	abso-

lutte	sandheder.	Hun	anderkender,	til	trods	for	hendes	syn	på	at	sandhed	er	et	begreb	

som	konstitueres	gennem	kognition,	at	absolut	sandhed	udelukker	debat.	Arendt	omtaler	

således	faktuel	sandhed	som	havende	en	despotisk	karakter,	der	er	med	til	at	forhindre	

debat	og	politiske	karakteristikker.	Absolut	 faktuel	 sandhed	efterlader	 således	 ikke	et	

grundlag	hvorpå	diskussion	kan	opstå.	Derimod,	ved	at	indgå	i	debat	og	engagere	sig	i	det	

Arendt	kalder	‘repræsentativ	tænkning´,	da	mener	hun	at	individer	er	i	stand	til	at	opnå	

opfattelser	med	en	intersubjektiv	validitet	(Passerin,	2006).	

Arendt	beskriver	yderligere	hvordan	fakta	og	opfattelser	relaterer	sig	til	hinanden,	

“…facts	and	opinions,	though	they	must	be	kept	apart,	are	not	antagonistic	to	each	other;	

they	belong	to	the	same	realm.	Facts	 inform	opinions,	and	opinions,	 inspired	by	different	

interests	and	passions,	can	differ	widely	and	still	be	legitimate	as	long	as	they	respect	factual	

truth.”	(Passerin,	2006).	

Grundet	denne	fælles	indflydelse,	samt	påvirkning	mellem	fakta	og	opfattelse,	er	det	her-

for	ikke	ligegyldigt	med	hvilket	videnskabsteoretisk	perspektiv	en	begivenhed	betragtes,	

da	dette	vil	være	med	til	at	forme	fortællingen.		

Arendt	udtrykker,	at	selvom	der	er	en	begivenhed,	og	selvom	denne	begivenhed	beskri-

ves,	da	får	denne	alligevel	først	rigtig	en	betydning	når	fortællingen	transmitteres	(Pas-

serin,	2006).	Med	udgangspunkt	i	dette,	betyder	det,	at	der	skal	være	en	form	for	publi-

kum	som	modtager	narrativet	og	fortællingen,	altså	et	slags	’fællesskab	af	erindringer	og	

erfaringer’	eller	’forskellige	sociale	formationer’.	

Disse	forskellige	sociale	formationer	indeholder	forskellige	traditioner,	og	derfor	forskel-

lige	måder	at	opfatte	begivenheder	eller	fortællinger	på.	Dette	viser	endnu	engang	hvor-

dan	det	videnskabsteoretiske	afsæt	for	fortællingen	kan	nuancere	opfattelsen	af	sikker-

hed,	samt	risiko.	
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7. 	Analyse	

7.1	Indledning	til	analyse	

Den	følgende	analyse	vil	forsøge	at	binde	risikosamfundets	teori	sammen	med	empiri,	i	

form	af	narrativer	og	interviews,	i	undersøgelsen	af	hvordan	narrativer,	fortællingen	og	

sikkerhed	som	begreb	kan	være	med	til	at	belyse	og	påvirke	forskellige	opfattelser	mel-

lem	sikkerhed,	risiko	og	atomkraft.	Da	det	er	et	undersøgelsesområde,	som	sammenkæ-

der	forskellige	teoretiske	områder,	kan	nedenstående	figur	1	ses	som	en	visuel	repræ-

sentation	af	sammenhængen,	der	indrammer	brugen	af	empiri.	

	

	
Figur	1	–	Illustration	af	sammenhæng	mellem	teori	og	empiri	
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Figuren	præsenterer	i	Blok	01	begivenhederne,	der	her	repræsenterer	de	tre	større	ka-

tastrofer,	som	i	højere	grad	påvirkede	opfattelsen	af	atomkraft;	(1)	Tremileøen,	(2)	Tjer-

nobyl	og	(3)	Fukushima.	

	

Blok	02	viser,	med	udgangspunkt	i	Arendts	tanker	angående	narrativer	(Passerin,	2006),	

hvordan	identiteten	af	disse	begivenheder	først	kan	siges	at	være	opstået	efterfølgende	

og	på	baggrund	af,	at	disse	begivenheder	blev	oplevet,	samt	senere	fortalt	om	og	beskre-

vet.		

Det	narrativ	som	skabes,	er	således	vigtigt	i	forhold	til	den	identitet	begivenhederne	en-

der	med	at	have.	Ydermere	bevirker	dette,	at	narrativerne	omhandlende	atomkraft	kan	

siges	at	betyde	mere	end	selve	begivenhederne,	netop	fordi	narrativet	varer	ved	hvor-

imod	begivenheden	er	forgængelig.	Dette	er	også	årsagen	til	valget	af	artiklerne	“Kan	et	

atomkraftværk	være	sikkert	nok?”	(Rodgers,	2011)	fra	Informationen,	samt	“Three	Mile	og	

Danmark”	(Socialistisk	Dagblad,	1979)	fra	Socialistisk	Dagblad.	Da	disse	narrativer	fra	to	

forskellige	tidsperioder,	konstituere	forskellige	identiteter	af	disse	begivenheder,	påvir-

ker	de	da	også	opfattelsen	mellem	sikkerhed	og	atomkraft	forskelligt.	

	

Blok	03	viser,	som	Arendt	også	har	beskrevet,	at	fortællingen	får	betydning	når	den	trans-

mitteres.	I	tilfældet	med	atomkraft	er	det	især	med	henblik	på	begreberne	sikkerhed	og	

risiko.	Her	har	begreberne	udviklet	sig	til	at	have	forskellige	betydninger	alt	efter	hvor-

dan	narrativet	har	påvirket	dem,	hvilket	artiklerne	samt	gruppens	interviewpersoner	er	

med	til	at	begrunde.	

Blok	02	viser	yderligere	hvordan	forskellige	traditioner	opstiller	bestemte	fortællinger,	

samt	narrativer,	hvor	dette	er	med	til	at	påvirke	opfattelsen	forskelligt.	

Blok	03	viser,	hvordan	opfattelsen	mellem	sikkerhed	og	atomkraft	påvirkes,	kan	afhænge	

af	hvem	der	opfatter	det	beskrevne.	

	

Skellet	mellem	opfattelsen	af	sikkerhed	og	sikkerhed	beskrevet	i	form	af	risiko,	er	med	til	

at	påvirke	opfattelsen	mellem	sikkerhed	og	atomkraft.	Det	vil	sige,	at	fortællingen	og	nar-

rativet	kan	være	med	til	at	påvirke	opfattelse	af	begreberne	risiko	og	sikkerhed,	hvor	PRA	

derimod	prøver	at	kvantificere	samt	opstille	sandsynligheder	der	identificerer	og	defi-

nere	risiko	samt	sikkerhed.	Dette	 forårsager,	at	relationen	mellem	sikkerhed	og	atom-

kraft	opfattes	forskelligt.	
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	7.2	Fukushima	og	opfattelsen	af	sikkerhed	og	risiko		

Med	det	formål	at	belyse	hvordan	narrativet	og	fortællingen	er	med	til	at	nuancere	og	

påvirke	opfattelsen	mellem	sikkerhed	og	atomkraft,	har	gruppen	blandt	andet	taget	ud-

gangspunkt	i	artiklen	“Kan	et	atomkraftværk	være	sikkert	nok?”	(Rodgers,	2011)	skrevet	

af	Mette	Rodgers,	fra	tidsskriftet	Informationen	d.	16.	marts	2011.	

Denne	blev	udgivet	tre	dage	efter	Fukushima	ulykken	i	Japan	og	er	med	til	at	give	en	ind-

sigt	i	den	reaktion	verden	udviste,	som	følge	af	ulykken.	Artiklen	stiller	også	spørgsmål	

til	hvorvidt	atomkraft	som	energikilde,	kan	benyttes	sikkert	i	fremtiden	(Rodgers,	2011).	

	

Artiklens	formål	er	at	belyse	den	fornyede	skepsis,	som	opstod	efter	Fukushima	ulykken,	

samt	danne	sammenhæng	mellem	risici	og	nødvendigheden	af	atomkraft.	Den	søger	så-

ledes,	ligesom	det	nævnes	af	Barthes	at	skabe	en	bestemt	mening	med	emnet	og	dets	be-

tydning	i	en	større	kontekst.	Den	vil	yderligere	skabe	forståelse	for	hvilken	sikkerhed	som	

omtales	 i	 relation	 til	 atomkraft.	 Artiklen	 beskriver	 desuden	 hvordan	 magthavere	 fra	

Tyskland,	USA	og	Østrig,	efter	ulykken,	tog	afstand	fra	samt	genovervejede	videre	anven-

delse	af	atomkraft	på	baggrund	af	den	usikkerhed	Fukushima	skabte	(Rodgers,	2011).	

	

Angela	Merkel,	Tysklands	daværende	kansler,	valgte,	to	dage	efter	ulykken,	midlertidigt	

at	lukke	syv	af	tysklands	ældste	atomkraftværker	(Rodgers,	2011).	Merkel	sagde	dengang	

følgende,	“Hvis	et	højt	udviklet	land	som	Japan	med	høje	sikkerhedsstandarder	og	-normer	

ikke	evner	at	forhindre	et	jordskælv	og	en	tsunami	i	at	få	konsekvenser	for	et	atomkraftværk,	

så	har	det	konsekvenser	 for	hele	verden.”	 (Rodgers,	2011).	Beslutningen	blev	 truffet	på	

baggrund	af	en	usikkerhed	omkring	sikkerhedsforanstaltningerne	på	de	tyske	atomkraft-

værker,	eftersom	en	ulykke	som	Fukushima	havde	fundet	sted.		

Denne	udmelding	fra	Merkel,	kan	relateres	til	Hofstedes	teori	angående	‘Uncertainty	avo-

idance’.	Både	Tyskland	og	Japan	er	lande	med	en	stærk	infrastruktur	og	høje	sikkerheds-

standarder	(Hofstede	Insights,	2022),	som	sikrer	at	opsætningen	af	eksempelvis	atom-

kraftværker	gennemgår	grundige	sikkerhedstjek,	med	henblik	på	at	minimere	utrygge	og	

usikre	situationer.	

Fukushima	ulykken	og	det	nye	narrativ	skabt	på	baggrund	af	den,	medførte	en	usikker	

situation	hvor	det	krævede	at	denne	måtte	reduceres,	således	der	igen	kunne	oprettes	en	

form	for	forudsigelighed	(Rodgers,	2011).	Merkels	hurtige	beslutning	om	nedlukningen	
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af	de	syv	atomkraftværker	kan	yderligere	siges	at	være	truffet	på	baggrund	af	en	episte-

misk	usikkerhed.	Den	epistemiske	usikkerhed	opstod	fordi,	den	viden	angående	risiko,	

som	aleatorisk	usikkerhed	formidler,	ikke	længere	ansås	som	værende	dækkende	eller	

tilstrækkelig.	Denne	usikkerhed	opstod	i	en	situation,	hvor	handlinger	måtte	træffes	på	

baggrund	af	mangel	af	information	og	et	ønske	om	forudsigelighed	og	sikkerhed	(Rod-

gers,	2011).	

	

Beslutningen,	på	baggrund	af	dette	narrativ	som	Fukushima	konstituerer,	kan	ydermere	

være	et	eksempel	på	hvordan	vurderet	usikkerhed	og	opfattet	usikkerhed	ikke	repræ-

sentere	den	samme	værdi.	I	tilfældet	med	Merkels	beslutning	er	det	udelukkende	erfa-

ringen	og	herfor	den	opfattede	usikkerhed,	der	er	den	udslagsgivende	faktor.	Det	er	også	

med	til	at	vise	hvordan	det	risikosamfund,	som	Beck	beskriver,	ikke	udelukkende	er	teo-

retisk	funderet,	da	denne	episode	bidrog	til	en	fundamental	følelse	af	usikkerhed,	som	

endte	med	at	give	sig	til	udtryk	i	en	politisk	beslutning.	Det	potentielle	udfald	og	den	op-

fattede	usikkerhed	får	således	lov	at	overgå	den	tidligere	accept	af	sandsynligheden	for	

hvorvidt	der	vil	forekomme	en	ulykke.	

	

Merkel	 lukkede	midlertidigt	syv	“hypotetisk	usikre”	atomkraftværker.	Når	disse	atom-

kraftværker	beskrives	som	hypotetisk	usikre	betyder	det,	at	de	ikke	direkte	repræsente-

rede	et	faremoment,	men	at	de	derimod	gjorde	brug	af	en	ældre	teknologi	som	der	frygtes	

for	kunne	fejle	(Rodgers,	2011).	

	

I	gruppens	interview	med	Bent	Lauritzen,	fortæller	han,	at	der	var	planer	om	en	opgra-

dering	af	Fukushima	anlæggets	sikkerhed,	mod	netop	de	naturkatastrofer	som	forårsa-

gede	ulykken,	 “reaktoren	var	 ikke	opgraderet	med	en	 tilstrækkelig	 sikkerhed	 til	at	man	

kunne	forhindre	ulykken	på	trods	af,	at	der	faktisk	var	planer	for	at	øge	sikkerheden	præcis	

mod	den	hændelse,	der	fandt	sted.”	(Lauritzen,	2021).	

Lauritzen	forklarer,	hvordan	der	stadig	forekommer	ulykker	på	reaktorer	i	dag,	men	at	

disse	ulykker	ikke	forårsager	alvorlige	katastrofer	grundet	erfaring	fra	drift	og	fra	ulyk-

ker	som	netop	Fukushima.	

Lauritzen	nævner	også,	at	ulykken	skabte	et	fokus,	som	gik	ud	på	at;	“finde	svaghederne	i	

designet	og	forbedre	designet	på	de	punkter	hvor	der	kunne	ske	ulykker	både	i	forhold	til	at	
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forhindre	ulykken,	men	også	i	forhold	til	så	at	forhindre	konsekvenserne,	hvis	der	optræder	

en	ulykke	alligevel.	Og	ulykker	vil	altid	ske.”	(Lauritzen,	2021).	

Det	er	i	citatet	her,	at	Lauritzens	formidling	i	forhold	til	hvordan	ulykker	og	risici	mini-

meres	kan	sidestilles	med	PRA	modellen.	Lauritzen	er	bekendt	med	denne	model,	for	som	

han	også	udtrykker	i	interviewet	så,	“er	man	nødt	til	at	basere	sig	på	sådan	noget	der	hed-

der	PRA	analyser	(Probabilistisk	Risk	Assesment),	fordi	du	har	ikke	haft	ulykkerne	med	de	

nye	reaktorer.	Så	du	er	nødt	til	at	basere	dig	på	nogle	modelleringer”	(Lauritzen,	2021).	Det	

er	imidlertid	også	et	udtryk	for	hvordan	det	fag	han	repræsenterer	stadigvæk,	til	trods	

for	de	tidligere	ulykker,	vælger	at	tolke	episoden	som	endnu	et	datapunkt,	der	kan	være	

med	til	at	gøre	risikoen	for	fremtidige	ulykker	mindre.	

	

Selektivitet	som	kendetegn	ved	narrativet	kan	erfares	med	hensyn	til	den	måde	Lauritzen	

’beskriver’	samt	’opfatter’	narrativet	omhandlende	det	sikkerhedsmæssige	aspekt.	Idet	

Lauritzen	beskriver	narrativet	om	atomkraft,	 i	gruppens	interview	med	ham,	giver	det	

også	Lauritzen	mulighed	for	simultant	at	opfatte	denne	beskrivelse.	Selektiviteten	kan	i	

denne	 sammenhæng	 erfares,	 idet	 Lauritzen	 i	 sin	 beskrivelse	 af	 narrativet	 er	 selektiv.	

Dette	bliver	synligt	når	han	som	fortæller,	opstiller	nogle	grænser	for	hvad	han	vælger	at	

inkludere	i	narrativet,	der	omvendt	også	betyder,	at	nogle	elementer	fra	det	holistiske	

perspektiv	ekskluderes.	Når	Lauritzen	nu,	grundet	sin	fortællerrolle,	både	inkluderer	og	

ekskluderer,	giver	det	ham	heller	ikke	mulighed	for	efterfølgende	at	opfatte	de	eksklude-

rede	elementer	i	narrativet.	Ydermere	kan	det	påpeges,	at	Lauritzen	tilhører	en	specifik	

social	formation,	hvor	dette	bevirker	en	selektiv	opfattelse	af	tidligere	beskrevne	narra-

tiver.	

Lauritzens	beskrivelse	samt	opfattelse	af	sikkerhed	i	relation	til	atomkraft,	kan	således	

opfattes	 som	 værende	 under	 konstant	 påvirkning	 af	 narrativets	 selektive	 kendetegn,	

hvor	dette	kan	beskrives	som,	at	han	både	som	fortæller	og	beskuer	simultant	beskriver	

og	opfatter.		

Dette	 viser,	 at	 perspektiv	 kan	 spille	 en	 rolle	 i	 forhold	 til	 hvordan	 narrativet	 påvirker	

denne	opfattelse	af	forholdet	mellem	atomkraft	og	sikkerhed.	
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Dette	kunne	vise,	at	det	Arendt	omtaler	som	værende	forskellige	sociale	formationer	kan	

relateres	til	Beck	og	hans	beskrivelse	af	simpel	modernitet	og	refleksiv	modernitet,	hvor	

disse	opfatter	begivenheder	forskelligt	grundet	forskellige	videnskabsteoretiske	traditi-

oner,	jf.	Figur	1.	I	relation	til	opfattelsen	af	sikkerhed	ses	denne	forbindelse	netop	i	det	

Lauritzen,	placerer	sig	 indenfor	området	 ‘simpel	modernitet’,	og	omtaler	atomkraft	og	

sikkerheden	som	havende	denne	kvantificerbare	karakter.	Imidlertid	viser	artiklen	om	

Fukushima	ulykken	også	hvordan	opfattelsen	af	sikkerhed	ikke	kun	opstår	på	baggrund	

af	det,	som	blandt	andet	PRA	kan	fortælle.	Derimod	er	denne	opfattelse	også	influeret	af	

den	mere	uhåndgribelige	opfattede	usikkerhed,	som	er	det	Merkel	udviser.	

	

Den	intersubjektive	validitet,	som	Arendt	nævner	i	sin	teori,	kan	også	være	et	udtryk	for	

det	som	omtales,	i	det	Sandercock,	Harari	og	Kahneman	beskriver	hvordan	fortælling	ska-

ber	validitet	 i	kraft	af	dens	kohærens	samt	iscenesættelse.	Dette	kunne	også	betragtes	

som	værende	en	styrkemarkør,	igen	set	i	forhold	til	Merkels	beslutning	om	at	lukke	syv	

af	Tysklands	atomkraftværker,	netop	fordi	fortællingen	er	sammenhængende	med	tidli-

gere	begivenheder	og	herved	opfattes	som	værende	mere	legitim.	Sammenhængen	ska-

ber	således	tillid	til	fortællingen	og	det	den	viser	frem	mod	af	potentielle	konsekvenser.	

Desuden	bryder	Fukushima	ulykken	ikke	med	de	centrale	karakteristikker	for	narrativet,	

og	 udgør	 således	 ikke	 yderligere	 et	 element	 som	umiddelbart	 fremstår	 som	 værende	

utroværdigt.	Narrativet	og	fortællingen	har	således,	i	kraft	af	dets	karakteristik,	påvirket	

opfattelsen	mellem	sikkerhed	og	atomkraft	i	forskellige	grader,	alt	efter	med	hvilket	per-

spektiv	narrativet	beskrives.	

	

Første	del	af	artiklen	præsenterer	hvordan	Fukushima	ulykken	har	været	med	til,	at	gen-

oplive	debatten	omhandlende	anvendelsen	af	atomkraft,	samt	en	accept	af	de	konsekven-

ser	atomkraft	har	haft	 før	 i	 tiden.	Denne	accept	opstod	grundet	det	mere	presserende	

tema	 i	 form	 af	 klimaforandringerne	 (Rodgers,	 2011).	 Tor	 Nørretranders,	 videnskabs	

journalist,	påpeger	i	artiklen,	at	samfundet	udviser	en	villighed	til	at	acceptere	atomkraft,	

til	 trods	 for	 tidligere	ulykker,	 fordi	det	 er	 en	C02	neutral	 energiform	(Rodgers,	2011)	

Denne	fortælling	ses	som	et	pragmatiske	perspektiv,	da	der	skal	præsenteres	en		
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Anden	del	af	artiklen,	præsenterer	risiko	i	forbindelse	med	atomkraft	som	energikilde.	

Efter	en	svingede	modstand	gennem	tiden,	samt	Fukushima	ulykken,	forsøger	Rodgers,	

at	danne	en	forståelse	for	hvordan	mennesker	vurderer	teknologien	atomkraft	på	bag-

grund	af	tidligere	fortællinger	herom.	De	forskellige	vurderinger	skaber	nogle	opfattelser	

af	risici	i	samfundet.	Disse	opfattelser	skaber	en	ny	diskussion	om	hvorvidt	atomkraft	er	

sikkert.	

Hvilke	risikofaktorer	vil	samfundet	acceptere	og	til	hvilken	pris?	Energi-	og	miljøforsker	

Antony	Froggatt	fra	den	britiske	tænketank	Chatham	House	påpeger	i	artiklen,	at	der	al-

tid	er	en	risiko	forbundet	med	atomkraft	(Rodgers,	2011).	Dette	pointeres	også	i	grup-

pens	interview	med	Lauritzen:	

	

“Så	sikkerhed	er	jo	ikke	noget	absolut,	du	kan	altid	prøve	at	gøre	det	endnu	mere	sikkert.	

Men	når	det	er	sagt,	så	vil	jeg	også	hævde,	at	de	reaktorer	der	bliver	bygget	i	dag	de	er	sikre.	

Altså	de	bliver	formentlig	mere	sikre	end	nogen	anden	energiteknologi”	(Lauritzen,	2021).		

	

Det	moderne	samfunds	accept	af	denne	teknologis	iboende	risiko	kan	trække	paralleller	

til	Becks	og	Giddens	teori	om	“manufactured	uncertainty”.	Når	først	teknologien	er	imple-

menteret	i	samfundet,	begynder	den	at	interagere	med	dens	netværk,	og	fra	det	tidspunkt	

mener	Beck	og	Giddens	at	vi	mennesker	uundgåeligt	har	mistet	kontrollen	over	de	risici	

som	teknologien	konstituerer	(Adam	et	al.,	2000:	15).	Vores	analyse	belyser,	at	menne-

sker	er	mere	tilbøjelige	til	at	accepterer	de	mere	usikre	risici,	hvis	der	ses	afhængighed.	

Tidligere	nævnte	gruppen	hvordan	Deepwater	Horizon	og	Tjernobyl	begge	var	ulykker,	

hvor	risici	ikke	blev	udtrykt	fuldkomment	grundet	assessornes	begrænsninger.	Disse	ek-

sempler	tydeliggør	hvordan	afhængigheden	af	teknologi	og	teknologistrukturer	accepte-

res	til	trods	for	den	usikkerhed	som	teknologien	konstituerer	i	samfundet,	som	da	ubety-

deligøres	set	i	forhold	til	netop	afhængigheden	af	teknologien.		

Følgende	 citat	 fra	 bogen	 ’Environmentalism:	 Critical	 Concepts’	 (Webster	 et	 al.,	 2003),	

som	også	indgår	i	vores	teori,	er	med	til	yderligere	at	forklare	artiklens	diskussions	om-

råde:	

	

“As	knowledge	and	technology	race	ahead,	we	are	left	behind	panting	in	ignorance,	increas-

ingly	unable	to	understand	or	control	the	machines	we	depend	on	and	so	able	to	calculate	

the	consequences	of	their	going	wrong.	Environmental	science	har	encouraged	us	to	be	less	
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short-term	in	our	thinking.	We	now	worry	about	the	consequences	of	our	actions	for	future	

generations	in	far-flung	places.	But	this	admirable	long-termish	also	makes	it	more	difficult	

to	calculate	the	risks	of	our	decisions”	(Webster	et	al.,	2003,	s.	257).	

	

Froggatt	komplimenterer	ovenstående	citat,	ved	i	artiklen	at	pege	på,	hvordan	det	frem-

går,	at	den	britiske	regering	har	svært	ved	at	sætte	et	præcis	tal	på,	hvornår	risici	i	for-

bindelse	med	en	teknologi	som	atomkraft	kan	accepteres.	Froggatt	udtaler	følgende,	“I	

Storbritannien	siger	regeringen,	at	der	højst	må	være	ét	større	udslip	pr.	en	million	år.	Men	

man	accepterer	en	højere	risiko	ved	de	ældre	værker,	fordi	man	ikke	har	den	sidste	nye	tek-

nologi”	(Rodgers,	2011).	

Netop	dette	citat	trækker	paralleller	til	Becks	teori	om	risikosamfundet.	Storbritannien	

laver	her	en	samfundsmæssig	vurdering	af	hvornår	risiko	kan	accepteres	med	udgangs-

punkt	i	en	sandsynlighed.	Denne	sandsynlighed	udtrykkes	forsigtigt	og	vagt.	Dette	er	med	

til	at	vise,	hvordan	der	på	et	samfundsmæssigt	og	kulturelt	plan,	søges	at	gøre	op	med	

den	opfattede	usikkerhed	gennem	brug	af	sandsynlighed,	men	hvor	dette	alligevel	er	be-

sværligt	grundet	den	karakter	risikoen	har	i	den	refleksive	modernitet.	Beck	præsenterer	

således:	

	

“Risk	 society	 has	 already	 taken	 us	 beyond	 the	 security	 of	 mathematics;	 we	 have	 to	

acknowledge	that	in	this	sense	of	constituting	a	new	sort	of	reality,	risk	is	not	reducible	to	

the	product	of	probability	of	occurrence	multiplied	with	the	intensity	and	scope	of	potential	

harm.”	(Adam	et	al.,	2000:	16).	

	

Storbritannien	udtrykker	en	accept	af	en	iboende	risiko	i	relation	til	atomkraft.	En	sådan	

politisk	manøvre	viser	hvordan	risikovurderingen	foretrækkes	frem	for	den	epistemiske	

usikkerhed.	Citatet	kunne	også	pege	i	retning	at,	at	narrativet	har	påvirket	samfundet	så-

ledes	at	risiko	 i	 forbindelse	med	atomkraft	opfattes	som	værende	sikkert	eller	sikkert	

nok,	men	at	det	dog	er	med	et	forbehold,	da	opfattelsen	mellem	sikkerhed	og	atomkraft	

ikke	kan	identificeres	som	værende	noget	absolut.	

Arendts	teori	omhandlende	hvorledes	debat	vil	opstå	på	baggrund	af	manglende	absolut	

sandhed,	understøtter	således	også	hvordan	opfattelsen	og	forholdet	mellem	sikkerhed	

og	atomkraft	ikke	politisk	kan	udtrykkes	i	mere	præcise	termer.	I	det	en	debat	muliggør	
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opfattelser	med	intersubjektiv	validitet,	da	er	forskellige	narrativer	om	atomkraft	og	de-

res	uundgåelige	ikke-absolutte	karakter	også	med	til	at	påvirke	forskellige	opfattelser	af	

sikkerhed	i	relation	til	atomkraft.	

	

Afslutningsvis	har	fortællingen	og	narrativet	haft	betydning	for	den	opfattelse	af	atom-

kraft,	som	er	beskrevet	i	artiklen.	Rodgers	indhenter	viden	fra	eksperter,	for	på	den	måde	

at	 kunne	 danne	 et	 overblik,	 samt	 beskrive	 den	 fornyede	 skepsis	 angående	 atomkraft.	

Netop	denne	skepsis	præsenteres	allerede	i	første	sætning	i	artiklen,	i	det	Rogers	skriver,	

“Eksplosionerne	og	risikoen	for	en	nedsmeltning	på	Fukushima-kraftværket	har	vakt	for-

nyet	skepsis	over	atomkraft	blandt	borgere	og	politikere	verden	over.”	(Rodgers,	2011).		Ci-

tatet	er	yderligere	en	indikation	på	at	fortællingen	omkring	ulykken	kommer	til	at	på-

virke	den	fremtidige	opfattelse	af	atomkraft	ubevidst,	men	ved	eksplicit	ved	at	omtale	

skepsis	angående	atomkraft	direkte,	som	Sandercock	også	nævner	i	sin	teori	kan	fore-

komme.	Dette	specifikke	narrativ	har	bevirket	en	nutidig	tvivl	med	hensyn	til	risici	for-

bundet	med	atomkraft,	men	samtidigt	også,	at	samfundet	accepterer	de	risici,	som	hører	

sig	til	anvendelsen	af	atomkraft.		

Yderligere	beskrives	samfundets	accept	af	Nørretranders:	

	

“Og	så	har	vi	samtidig	klimaproblemerne,	hvor	det	er	gået	op	for	folk,	at	det	er	alvorligt.	De	

ser	gletsjere	smelte,	og	der	er	hyppigere	uvejr	i	Danmark.	Det	får	folk	til	at	sige,	at	hvis	der	

er	en	risiko	for	at	ødelægge	hele	jordens	klima,	og	når	nu	vi	har	fået	at	vide,	at	atomkraften	

er	CO2	neutral,	så	lad	os	være	pragmatiske.”	(Rodgers,	2011).	

7.3	Tremileøen	og	opfattelsen	af	sikkerhed	og	risiko	

Til	at	beskrive	hvilken	indflydelse	narrativet	og	fortællingen	har	for	opfattelsen	mellem	

sikkerhed	og	atomkraft,	har	gruppen	yderligere	set	på	artiklen	“Three	Mile	og	Danmark”	

(Socialistisk	Dagblad,	1979),	d.	1.	nov.	1979.	I	artiklen	fremhæves	tre	ting,	som	lader	til	

at	begrunde,	at	atomprogrammet	i	USA	ikke	blev	afsluttet.	(1)	Særkommissionens	mang-

lende	anbefaling	af	et	stop	af	programmet.	(2)	Skaden	vurderes	ikke	som	værende	særligt	

omfattende,	og	heller	 ikke	konsekvenserne.	 (3)	Ulykken	skyldtes	menneskelige	 fejl	og	

ikke	teknologiske	fejl	(Socialistisk	Dagblad,	1979).	
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Det	 første,	som	er	værd	at	 lægge	mærke	til	er,	at	artiklen	beskriver	hvordan	en	skarp	

kritik	af	forholdene	i	atomkraftindustrien	tilsidesættes	grundet	demokratiske	principper,	

da	der	i	særkommisionen	var	seks	for	og	seks	imod	et	stop	af	atomprogrammet.	En	sådan	

tilsidesættelse	af	risiko	i	den	refleksive	modernitet	er	også	det	element	Beck	påpeger	i	

teorien	hvor	det	omtales	hvordan	samfundsstrukturen	formår	at	forvrænge	risici.		

Den	moderne	samfundsstruktur	repræsenteres	her	af	særkommisionen	og	de	med	lavest	

informationsniveau	er	her	både	indbyggerne	tæt	ved	værket,	samt	arbejdende	personale,	

og	den	pågældende	situation	udgøres	heraf	selve	ulykken.	Tremileøen	kan	i	dette	tilfælde	

ses,	som	et	eksempel	på	hvordan	politik	og	den	moderne	samfundsstruktur	får	lov	at	for-

vrænge	den	risiko	som	de	individer	med	lavere	indflydelse	og	informationsgrundlag	står	

over	for.	Denne	ulykke	og	de	handlinger	som	udførtes	som	konsekvens	heraf,	påpeger	

således	også	hvordan	den	politiske	opfattelse	af	narrativet	ender	med	at	påvirke	forhol-

det	mellem	sikkerhed	og	atomkraft.	

Desuden	beskrives	den	fremherskende	konsekvens	af	ulykken,	i	artiklen,	som	værende	

psykisk	i	form	af	den	usikkerhed,	som	ulykken	skabte	i	befolkningen	(Socialistisk	Dag-

blad,	1979).	Usikkerheden	skyldtes,	som	Knight	og	Lindley	påpeger	det,	frygten	for	hvad	

ulykken	kunne	udvikle	sig	til,	netop	det	usikre.	Eksemplet	med	Tremileøen	kan	igen	be-

skrive	hvordan	 ‘opfattelsen’	 af	usikkerhed	 spiller	 en	 rolle	på	 lige	 fod	med	den	oplyste	

’fakta’	angående	sikkerheden.	Dette	aspekt	er	også	hvad	Beck	lægger	vægt	på,	da	han	re-

ferer	til	Webers	udtalelse	om;	at	det	er	samfundets	tanker	om	risiko	som	værende	et	‘be-

coming	real’	der	skaber	påvirkningen	(Adam	et	al.,	2000:	210).	

Det	 er	 således	 muligt	 at	 danne	 sammenhæng	 mellem	 episoderne	 Tremileøen	 og	

Fukushima,	med	hensyn	til	hvordan	narrativerne	var	med	til	at	påvirke	forskellige	opfat-

telser	af	forholdet	mellem	atomkraft	og	sikkerhed,	og	hvorledes	den	‘opfattede	usikker-

hed’	overgår	usikkerheden	repræsenteret	gennem	sandsynlighed.	

	

Det	tredje	element	omtales	som,	at	ulykker	udelukkende,	er	forårsaget	af	menneskelige	

fejl.	Artikelen	kommer	med	en	stribe	af	synonymer	såsom,	sløseri,	manglende	koordina-

tion	og	ligeledes	tilskrives	fejlen	som	liggende	hos	operatører,	ejere	og	myndigheder	(So-

cialistisk	Dagblad,	1979).	Det	nævnes	ikke	i	artiklen	hvordan	atomkraft	og	den	komplekse	

struktur	en	teknologi	som	atomkraft	består	af,	kan	være	årsagen	til	fejlen.	Imidlertid	næv-
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ner	Thomas	P.	Hughes	(13.	sep.	1923	–	3.	feb.	2014)	,	teknologihistoriker,	hvordan	tekno-

logiske	systemer	også	kan	bestå	af	immaterielle	artefakter,	herunder	eksempelvis	en	or-

ganisation	(Buhl,	2005).	

Når	der	på	denne	måde	sættes	lighedstegn	mellem	sociale	strukturer	og	teknologiske	sy-

stemer,	så	er	det	også	et	udtryk	for	at	gruppen	kombinerer	nogle	videnskabsteoretiske	

retninger.	Dette	er	netop	også	hvad	vi	så	som	værende	en	af	Becks	første	pointeringer,	da	

han	påpeger	“	it’s	a	matter	of	choosing	the	appropriate	means	for	a	desired	goal.”	(Adam	et	

al.	2000:	208).	Hvis	gruppen	lader	sig	inspirere	af	Hughes	og	herfor	tillader,	at	reflektere	

over	mennesket	som	værende	reduceret	til	en	del	af	en	større	teknologisk	systemstruk-

tur,	så	kombinerer	gruppen	på	denne	måde	sociologien	med	den	erfaring	vi	har	fra	tek-

nologiske	systemer.	Dette	tillader	mere	effektivt	at	kunne	fastslå	problematikken.	Lang-

don	Winner,	en	politisk	teoretiker,	fokuserede	på	sociale,	samt	politiske	problematikker	

på	baggrund	af	moderne	 teknologisk	udvikling	og	 forandring,	henfører	også	 til	 en	be-

stemt	form	for	 ‘teknologi	sociologi’,	 i	hans	beskrivelse	af	teknologier	og	deres	politiske	

karakter	(Winner,	1980).	Når	en	teknologi	som	atomkraft	og	dens	strukturelle	karakter	

formår	at	skjule	eller	udviske	ansvaret	for	fejlen.	Dette	understreger	også	Becks	pointe	i	

forhold	til	de	risici,	der	eksisterer	i	den	refleksive	modernitet,	som	værende	‘usynlige’	og	

komplekse	ud	over	selv	eksperters	kendskab.	Det	lader	herfor	til,	at	når	atomteknologi,	

samt	atomar	risiko	omtales,	da	ræsonnerer	det	med	rationalet	for	refleksiv	modernitet.	

	

Lauritzen	tilskriver	i	sit	interview	en	sammenhæng	mellem	teknologien,	dens	komplek-

sitet	og	ulykken	på	baggrund	heraf.	Rettere	beskrives	ulykken	som	værende	opstået	på	

baggrund	af	en	mangel	heraf.	Lauritzen	beskriver	hvordan	en	udvidelse	af	sikkerhedsfor-

anstaltninger	ville	have	været	med	til	at	minimere	konsekvenserne.	Det	betyder	også,	at	

Lauritzen	mener,	at	systemet	vil	være	mere	sikkert,	hvis	der	opnås	større	kompleksitet.	
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7.4	Afslutning	på	samlet	analyse	og	indledning	til	diskussion	

Analysen	er	med	til	at	vise,	hvordan	det	bliver	en	form	for	styrkeforhold	som	opstilles.	

Videnskaben	og	den	 fortolkning	af	sikkerhed	og	risiko,	 som	videnskaben	er	med	til	at	

forklarer,	sættes	op	mod	den	evige	forestilling	om	–	’hvad	nu	hvis’	–	denne	usandsynlige	

konsekvens	alligevel	skulle	blive	en	realitet	som	folket	udtrykker.	Det	er	herfor	ikke	mu-

ligt	at	kunne	formulere	absolutter,	men	derimod	kunne	det	virke	som	om,	at	der	eksiste-

rer	en	form	for	grænsefelt,	hvor	begge	disse	tolkninger	af	hvad	sikkerhed	og	risiko	re-

præsenterer,	bryder	med	hinanden	i	en	styrkeprøve	der	ikke	vil	tage	nogen	ende	netop	

fordi	de	består	af	nogle	uforenelige	karakteristikker.	

		

I	bund	og	grund	kunne	det	handle	om	den	videnskabsteoretiske	 spænding,	 som	dette	

emne	omhandlende	atomkraft	konstituerer	netop	fordi	det	inkluderer	både	teknik,	som	

der	er	tradition	for	at	regne	på,	men	også	det	sociale	aspekt,	der	tager	hensyn	til	en	a	

priori	 som	 kan	 være	metafysisk.	 Det	 er	 således	 fundamentale	 virkelighedsopfattelser	

som	kolliderer	i	det	spændingsfelt	som	opfattelsen	af	risiko	og	sikkerhed	udgør.	

	

Der	er	herfor	noget	der	tyder	på,	at	når	sikkerhed	og	risiko	omtales	i	relation	til	atomkraft,	

da	er	det	egentlig	ikke	den	aleatorisk	usikkerhed	som	beskrives.	Derimod	har	undersø-

gelsen	været	med	til	at	vise,	hvordan	det	oftere	er	den	‘opfattede	usikkerhed’	som	omta-

les,	hvor	det	begrundes	med	de	erfaringer	samt	de	narrativer	som	på	en	måde	er	 for-

bundne	med	det,	at	snakke	om	atomkraft.	
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8. 	Diskussion	

Der	er	nu	både	en	forståelse	for	hvordan	sikkerhed	identificeres	ud	fra	‘a	posteriori’,	i	det	

der	er	gjort	rede	for	hvad	der	kendetegner	sikkerhed	som	sandsynlighed,	og	hvorledes	

narrativer	påvirker	opfattelsen	af	sikkerhed,	hvilket	repræsenterer	den	videnskabelige	

tilgang	‘a	priori’.	Denne	forståelse	muliggør	en	diskussion	af	de	forskellige	opfattelser	af	

sikkerhed	samt	hvorvidt	der	egentligt	er	et	fælles	fundament	hvorpå	denne	debat	angå-

ende	sikkerhed	kan	tages.	

Formålet	med	projektet	er	at	forsøge	at	belyse	hvori	forskellighederne	lægger.	Diskussi-

onen	vil	i	forlængelse	af	dette	forsøge	at	bidrage	til,	at	efterfølgende	undersøgelser	kan	

handle	på	disse	 forskelligheder	og	dermed	forsøge	at	etablere	en	 fælles	 tryghedszone,	

hvor	initiativer	og	argumentationer	fra	begge	yderpunkter	er	afgrænsede.	

8.1	Diskussion	af	opfattelsen	af	sikkerhed	

På	baggrund	af	analyse	af	artiklerne,	finder	gruppen	det	interessant	at	diskutere,	hvorle-

des	sikkerhed	i	relation	til	atomkraft	ikke	lader	sig	definere	gennem	matematiske	bereg-

ninger	eller	definere	som	noget	absolut.	Analysen	præciserer	hvordan	usikkerhed	og	ri-

siko	i	stedet,	på	baggrund	af	bestemte	perspektiver,	opfattes	forskelligt.	

	

Denne	forskellighed	i	opfattelser	af	sikkerhed	er	således	med	til	at	fremprovokere	spørgs-

målet	om	hvorvidt	et	samfund	anvendelse	af	atomteknologi,	kan	anses	som	værende	nød-

vendig.	Dette	er	med	hensyn	til	hvorvidt	det	er	muligt	at	acceptere	narrativet	og	fortæl-

lingen	omkring	opfattelsen,	der	er	opstået	ved	teknologiske	risici	og	usikkerheder.	

Ovenstående	spørgsmål	belyses	i	vores	interview	med	førnævnte	ekspert	inden	for	atom-

kraft	Bent	Lauritzen	og	organisationen	Atomkraft	Ja	Tak.		

Lauritzen	beskriver	følgende,	hvilket	kan	være	med	til	at	understøtte	gruppens	diskus-

sion	omhandlende	accept	af	risici,	kontra	nødvendighed	af	teknologi.	

	

“Så	sikkerhed	er	jo	ikke	noget	absolut,	du	kan	altid	prøve	at	gøre	det	endnu	mere	sikkert.	

Men	når	det	er	sagt,	så	vil	jeg	også	hævde,	at	de	reaktorer	der	bliver	bygget	i	dag	de	er	sikre.	

Altså	de	bliver	formentlig	mere	sikre	end	nogen	anden	energiteknologi.”	(Lauritzen,	2021).	
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“Sådan	at	man	hele	tiden	forsøgte	at	finde	svaghederne	i	designet	og	forbedre	designet	på	

de	punkter	hvor	der	kunne	ske	ulykker	både	i	forhold	til	at	forhindre	ulykken,	men	også	i	

forhold	til	så	at	forhindre	konsekvenserne	hvis	der	optræder	en	ulykke	alligevel.	Og	ulykker	

vil	altid	ske.”	(Lauritzen,	interview,	13	oktober	2021).	

	

Disse	to	citater	 finder	gruppen	interessante,	da	de	opstiller	en	form	for	paradoks,	 idet	

problematisere	hinanden;	ingen	absolut	sikkerhed	kan	opnås,	i	forhold	til	at	ulykker	altid	

vil	ske.	Dette	sætter	samfundet	i	en	position,	hvor	en	risikovurdering	af	teknologier	er	

nødvendig,	set	i	forhold	til	hvorvidt	samfundet	kan	anse	teknologien	som	værende	nød-

vendig	i	forhold	til	accepten	af	de	risici	teknologien	indeholder.	

	

På	baggrund	af	projektets	undersøgelse	har	gruppen	erfaret,	at	begrebet	sikkerhed	er	

forbundet	med	en	hvis	kompleksitet.	Denne	kompleksitet	fremkommer	især	i	forbindelse	

med	atomkraft,	da	analysen	har	skabt	indsigt	i	hvordan	denne	teknologi	er	stærkt	influe-

ret	af	narrativet	og	fortællingen.	

	

Hvordan	at	narrativet	og	fortællingen	oftest	ender	med	at	sidestille	atomkraft	med	usik-

kerhed	og	risiko,	viser	en	diskrepans	i	forlængelse	af	det	eksempel	Atomkraft	Ja	tak	frem-

hæver,	da	de	referer	til	EU’s	JRC’s	rapport	(Europe	Commission,	2021).	

	

	“EU’s	ekspertpanel	JRC,	 joint	research	Center	i	april	måned	udgav	deres	færdigudviklede	

rapport,	hvori	man	tester	om	atomkraft	kan	 leve	op	til	de	her	scenarier,	her	viser	det	at	

atomkraft	er	den	energikilde	som	er	den	sikreste	energikilde	til	at	producere	elektricitet	

sammenlignet	med	andre	energikilder.”	(Sollid	&	Larsen,	2021).	

I	 JRC-rapporten	beskrives	teknologien	atomkraft	som	værende	mere	sikker	end	andre	

teknologier,	inden	for	området	energiproduktion.	Atomkraft	Ja	Tak	nævner	dette	som	et	

bærende	perspektiv	i	deres	opfattelse	af	hvilken	form	for	sikkerhed	de	relaterer	til	atom-

kraft.	

Det	findes	interessant	at	følgende	perspektiv	ikke	fremhæves	som	en	faktor	i	den	sam-

fundsmæssige	fortælling	om	atomkraft,	eller	oplyst	i	gruppens	arbejde	med	udvalgt	em-

piri.	Gruppens	anvendte	metode	og	 teori,	 i	analysen,	viser	en	 tendens,	hvor	atomkraft	
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bliver	præsenteret	som	en	utilstrækkelig	 teknologi.	Denne	utilstrækkelighed	 forekom-

mer	grundet	dens	potentiale	ikke	opfattes	som	et	realistisk	bidrag	til	en	fremtidig	vedva-

rende	energiforsyning.		

8.2	Diskussion	af	validitet	af	teori,	metode	og	videnskabsteori	

Vi	er	ofte	posiotioneret	i	forhold	til	forskellige	emner,	dermed	kan	det	være	svært	at	for-

holde	sig	neutral	eller	objektiv,	når	forskellig	empiri	skal	analyseres.	Det	kan	påpeges	at	

viden	fremmer	bestemte	subjektive	forståelser	af	virkeligheden,	som	kan	opstå	i	analysen	

af	empiri.	

	

Et	interessant	punkt	at	diskutere	i	analysen	er	blandt	andet	hvorvidt	analysens	resultater	

kan	verificeres,	da	der	netop	kunne	være	opstået	en	form	for	subjektiv	relativisme	i	grup-

pens	analyse	af	interviewene.	Et	scenarie	kunne	være	opstået	på	baggrund	af,	at	gruppen	

havde	analyseret	sig	frem	til	at	alting	kunne	betyde	alting,	i	den	situerede	forståelse	af	

emnet.	

Et	andet	scenarie	kunne	være	at	gruppen	har	søgt	efter	den	absolutte	sandhed,	når	det	

kommer	til	hvorfor	bestemte	opfattelser	af	sikkerhed	og	risiko	opstår,	i	analysen	af	em-

piri.	Hvis	et	af	disse	scenarier	skulle	være	tilfældet,	kunne	troværdigheden	af	gruppens	

resultater	diskuteres	og	hermed	også	reliabiliteten,	validiteten	og	generaliserbarheden	

(Kvale	&	Brinkmann,	2009:	266).	

Spørgsmålet	der	opstilles,	er	hermed	også	et	spørgsmål	om:	hvorvidt	den	viden	der	op-

står	gennem	interviews,	kan	siges	at	være	objektiv.	

Et	eksempel	på	dette	problem,	kunne	også	beskrives	som	Poppers	kritik	af	verifikations-

princippet,	da	han	mener	”…	man	kan	altid	finde	beviser	for	en	teori,	hvis	det	er	det,	man	

leder	efter.”	(Holm,	2011:	46).	Gruppen	kunne	hermed	havde	fundet	bekræftelse	på	for-

tolkningen	af	svarene	fra	interviewpersonerne,	hvis	der	blev	søgt	efter	det.	

Problematikken	som	kunne	opstå	i	tilfældet	af;	at	finde	den	absolutte	sandhed,	er	blandt	

andet:	“Hvis	der	først	er	taget	hensyn	til	de	teoretiske	perspektiver	i	analysen,	kan	inter-

viewene	mangle	den	information,	der	er	relevant	for	at	udarbejde	specifikke	fortolkninger	

på	grundlag	af	teori.”	(Kvale	&	Brinkmann,	2009:	266).	

Det	kunne	hermed	betyde,	at	hvis	objektiviteten	ligger	i	den	position	gruppen	har	forud-

indtaget,	på	baggrund	af	allerede	indsamlet	empiri,	da	vil	det	have	en	effekt	på	af	hvad	
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gruppen	anser	som	relevant	og	vigtigt	og	dermed	vælger	at	analyserer	på	i	den	indsam-

lede	empiri.	

Da	gruppen	ændrede	fokus	efter	interviewene,	var	foretaget,	analyserede	gruppen	også	

interviewene	ud	fra	de	teoretiske	perspektiver,	der	var	relevante	i	forhold	til	det	ændrede	

fokus.	Det	kan	hermed	diskuteres	hvorvidt	dette	ville	medføre,	at	 relevansen	af	 inter-

viewene	blev	mindre.	Det	kan	dog	påpeges,	at	på	baggrund	af	gruppens	valgte	interview-

form;	det	semistrukturerede	interviews	åbenhed,	bidrog	det	til	et	bredt	analysematriale.	

Dermed	var	der	stadig	stor	relevans	i	forhold	til	specifikke	fortolkninger	til	trods	for	det	

ændrede	fokus.	

	

Det	er	ydermere	vigtigt	at	huske	på	at	gruppens	observationer,	som	eventuelt	peger	frem	

mod	bestemte	fortællinger,	vil	være	påvirket	af	narrativet,	som	udvikler	sig	over	forskel-

lige	tidsperioder.	Tidligere	nævnt	i	afsnittet	om	‘Narrativer	og	Fortællinger’	er	narrativet	

med	til	at	skabe	mening	i	den	verden	vi	lever	i,	dermed	kan	observationerne	aldrig	være	

helt	neutrale,	men	vil	altid	være	under	indflydelse	af	det	herskende	narrativ.	

	
Et	vigtigt	perspektiv	i	denne	diskussion,	angående	objektivitet	i	analysen,	kan	ønsket	om	

objektivitet	tilnærmes	ved	at	trække	gruppens	position,	i	forhold	til	emnet,	frem	og	sætte	

den	i	fokus.	Dette	kan	skabe	en	større	sikkerhed	for,	hvordan	analysens	resultater	er	ble-

vet	til	(Harding,	1991).	

	

En	metodisk	problemstilling	der	også	er	hver	at	påpege,	er	angående	de	 interviewede	

eksperters	mulighed	for	selektiv	udvælgelse	af	svar	under	interviewet.	Denne	selektivitet	

er	ikke	nødvendigvis	bevidst,	men	kan	have	haft	indflydelse	af	individets	position.	Denne	

position	har	haft	indflydelse	på	hvad	individet	får	øje	på	og	anser	som	vigtigt	at	inkludere,	

hvilket	vil	have	effekt	på	 individets	videregivelse	af	viden,	det	vil	sige,	de	versioner	af	

fortællinger	der	opstår	under	interviewet	(Harding,	1991).	

	

Gruppen	finder	det	også	interessant	at	belyse,	at	viden	kan	fremstå	politisk,	hvilket	skal	

forstås	i	en	socialkonstruktivistisk	sammenhæng.	Noget	af	det	mest	centrale	for	social-

konstruktivismen	er,	at	samfundsmæssige	fænomener	er	foranderlige	og	bliver	til	gen-

nem	historiske	og	sociale	processer	(Rasborg,	2009).	
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Når	viden	skal	erkendes,	er	det	nødvendigt,	at	der	er	et	subjekt	der	må	erkende	objektet.		

Et	grundlæggende	spørgsmål	i	socialkonstruktivismen,	der	kan	opstilles	heraf,	er	spørgs-

målet	om;	“hvordan	vi	skal	forstå	forholdet	mellem	tænkning	og	virkelighed,	mellem	spro-

get	og	det	sproget	er	om.”	(Rasborg,	2009:	350).	Dette	kan	beskrives	som	erkendelseste-

orien,	hvilket	også	kan	fremstilles	som	den	epistemologiske	socialkonstruktivistiske	va-

riant.	Denne	variant	er	forståelsen	af,	at	opfattelsen	er	betinget	af	sociale	faktorer,	sna-

rere	end	den	virkelighed	som	er	processens	genstand	(Rasborg,	2009).	

Overfor	den	epistemologiske	socialkonstruktivistiske	forståelse	er	den	ontologiske	vari-

ant,	der	hævder	at	opfattelsen	er	konstitueret	af	erkendelsen,	der	bygger	på	at	kendsger-

ninger	opstår,	når	de	bliver	accepteres	af	en	kollektiv	eller	generel	konsensus	(Rasborg,	

2009).		

Yderligere	overvejelse	ved	empirisk	socialkonstruktivistiske	analyser,	er	der	også	et	an-

det	punkt,	som	er	interessant	at	påpege	i	denne	diskussion;	da	der	kan	skelnes	mellem	

områder	af	virkeligheden,	som	de	epistemologiske	og	ontologiske	opfattelser/varianter	

benytter.	Disse	er	den	‘fysiske’	og	den	‘sociale’	virkelighed.	Ved	disse	er	det	nødvendigt	

at	stille	spørgsmål	ved	‘hvem’	og	‘hvad’	der	konstruerer,	da	der	kan	opstå	diskussion	om	

det	er	den	‘videnskabelige	forsker’	eller	om	det	er	de	‘almindelige	samfundsmedlemmer’	

der	konstruerer	(Rasborg,	2009).	

Dette	er	interessant	i	forhold	til	fortællingen,	for	som	Sandercock	præsenterer,	da	er	det	

netop	gennem	fortællingen,	at	den	subjektive	opfattelse	af	‘hvem’	og	‘hvad’	opstår.	

I	den	epistemologisk	variant	bliver	vores	viden	om	samfundet	forandret	i	takt	med	sam-

fundsudviklingen,	og	dermed	kan	den	heller	ikke	være	objektiv,	endegyldig	eller	absolut,	

da	denne	viden	selv	indgår	i	og	er	med	til	konstituering	af	samfundet.	Hermed	er	denne	

opfattelse	også	en	del	af	den	ontologiske,	da	“den	sociale	virkelighed	i	det	mindste	til	dels	

er	konstitueret	af	de	sociale	aktørers	viden	om,	hvad	de	gør;	viden	er	sammenvævet	med	

praksis,	og	menneskers	praksisser	er	en	central	komponent	af	den	sociale	virkelighed”	(Ras-

borg,	2009:	354).	
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Konklusion	

Det	har	gennem	undersøgelsen	af	dette	emne	vist	sig,	at	narrativet	og	fortællingen	influ-

erer	og	påvirker	opfattelsen	af	atomkraft	forskelligt	med	udgangspunkt	i	afsender,	mod-

tager	og	perspektiv.	

Gruppen	har	erfaret,	at	de	forskellige	opfattelser	mellem	risiko,	sikkerhed	og	atomkraft,	

som	narrativet	og	 fortællingen	konstituerer,	 ikke	kan	defineres	som	værende	hverken	

korrekte	eller	forkerte.	

Projektets	undersøgelsesresultat	påpeger,	at	når	opfattelsen	af	forholdet	mellem	sikker-

hed	og	atomkraft	omtales,	da	legitimerer	narrativet	og	fortællingen	den	’opfattede	usik-

kerhed’	samt	tydeliggøre,	at	denne	er	forskellig	fra,	samt	ikke	sammenlignelig	med,	den	

sikkerhed,	som	‘probabilistisk	risikovurdering’	identificerer.	
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Perspektivering	
	
Fortællingen	og	narrativet	omkring	sikkerhed,	kan	påvirke	en	mulig	implementering	af	

atomkraft	i	Danmark.	Gruppen	ser	en	tydelig	samfundsopfattelse	i	Danmark,	når	det	skal	

vurderes	hvorvidt	noget	er	sikkert	eller	ikke.	Denne	opfattelse	har	haft	en	effekt	på	risi-

kovurderingen	af	atomkraft.	Det	kan	ydermere	have	en	effekt,	at	vi	lever	i	et	land	med	

demokrati,	hvor	befolkningen	kan	have	stor	betydning	og	indflydelse	på,	at	det	er	svært	

at	implementere	atomkraft.	

	

Med	udgangspunkt	i	nutidige	klimadebatter	og	spørgsmål	der	trænger	sig	på	i	forhold	til	

hvordan	CO2	neutralitet	skal	opnås	i	EU	i	2050,	kan	der	stilles	spørgsmålstegn	til,	at	der	

ikke	er	større	overvejelse	af	alle	muligheder	for	CO2	neutrale	energikilder.		

Der	er	eksempler	på	hvordan	lande,	som	har	realistiske	udsigter	i	forhold	til	at	komme	i	

mål	med	hhv.	2030	og	2050	målsætningerne.	Der	er	også	mange	lande	der	oplever	van-

skeligheder,	når	det	kommer	til	at	skulle	bidrage	til	en	fremtidig	klimaneutralitet	(Petri,	

2021:	161-179).	 I	disse	 landes	tilfælde,	 til	 trods	 for	de	erfaringer,	som	relaterer	sig	 til	

atomkraft,	kan	det	virke	legitimt	at	diskutere	anvendelsen	af	atomkraft.	
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