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ABSTRACT 

In the following paper you'll read about how nuclear power can be used as an 

alternative energy resource. The topics that will be discussed about nuclear power as a 

supplement to the already existing energy sources in a comparative method, where the 

different kinds of energy resources will be put up next to each other. Nuclear power is 

not seen as a safe way to collect energy for the country, and it has a bad reputation 

around following accidents from the past. The paper will also include the centrals of 

nuclear power and how it works. At the end of the paper, you will read about the 

product being a campaign for information about the technology. 
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1. Indledning 

Det er et globalt problem (Persson, 2018) at vi mangler at finde en vedvarende energikilde 

der kan erstatte brugen af fossile brændstoffer, som vi er dybt afhængige af og som ikke 

belaster miljøet endnu mere end det er nu. Atomkraft er en vedvarende energikilde (Samson, 

2018), men biproduktet, det radioaktive affald, er et problem, samt potentiel sikkerhedsrisiko. 

Der skal gøres noget ved konnotationen omkring atomkraftværk. Italesætte problemet, og 

oplyse befolkningen om en mulig løsning på et tidsfølsomt problem. Kan man designe et 

mere sikkert og pålideligt atomkraftværk, med alt samlet under samme tag, inklusiv 

nedbrydning og genanvendelsen af det radioaktive affald? (Problemformuleringsseminar, 

2022) 

 

Vi står overfor et globalt problem vedrørende fremtidens energikilder. Det er estimeret at vi i 

2067 (Energimuseet, n.d.) løber tør for olie som er et fossilt brændstof, dette er blot et af de 

problemer vi står overfor. Brugen af eksempelvis olie og kul udleder enorme mængder 

drivhusgasser i atmosfæren, hvilket udgør en trussel for vores klima. Ved at omstille til en 

mere bæredygtig energi, kan klimapåvirkningen nedsættes, dermed er vedvarende 

energikilder med til at sikre fremtidens forbrug og produktion sker på en bæredygtig måde, 

med fokus på FN’s klimamål. (Problemformuleringsseminar, 2022) 

 

Ønsket med opgaven er at forstå og undersøge atomkraft som en supplerende energikilde. 

Ligeledes vil vi undersøge hvad vi får med atomkraft, kontra andre energikilder. I den 

forbindelse vil lave en komparativ analyse ved at sætte de forskellige energikilder som vind- 

og solenergi op ved siden af atomkraft. Atomkraft er interessant at undersøge, da den 

generelle befolknings opfattelse af atomkraft variere alt efter generation og oplysninger. Det 

er værd at undersøge den påvirkning ulykkerne ved Tjernobyl-værket og Fukushima-værket 

har haft på befolkningens hukommelse og konnotationen omkring emnet. Da vi går en 

fremtid i møde hvor vi er nødsaget til at finde alternative energikilder, er det vigtigt at forstå 

hvorfor, eller hvorfor man ikke kan benytte atomkraft som en bæredygtig energikilde. 

(Problemformuleringsseminar, 2022) 

 

Motivationen for at forstå atomkraft bunder i et generelt ønske om en grønnere fremtid. Vi 

ønsker at se den grønne omstilling bevæge sig hurtigere og længere ind i samfundet, dermed 

håber vi også at kunne være en del af den bevægelse der skal oplyse befolkningen om deres 
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valg og muligheder for en bæredygtig fremtid. Det er ligeledes interessant at undersøge om 

hvorvidt folks holdning til atomkraft har ændret sig de sidste 40 år, med tanke på om det er 

muligt at påvirke den tankegang om at atomkraft er dårligt og ikke er sikkert. Men dette 

efterlader et spørgsmål. Er mennesker fortsat påvirket af historiske begivenheder/ulykker i 

forbindelse med atomkraft? (Problemformuleringsseminar, 2022) 

 

Da det er en problemstilling der vedrører fremtidens forbrug og produktion, er det i første 

omgang den uoplyste borger der er målgruppen, altså Hr. og Fru. Danmark. Gennem tiden er 

befolkningen blevet præsenteret for det negative stigma i forhold til de konsekvenser det kan 

medføre at have et aktivt atomkraftværk. Da vi lever i et demokrati, er det borgerne der har 

direkte indflydelse på hvem der sidder i regeringen.  Det er dem der skal tage beslutningerne 

om fremtidens brug af energikilder, herunder udviklingen af sikre og pålidelige 

atomkraftværker samt etableringen af disse. Målgruppen vil på længere sigt kunne ændre sig 

til den bredere befolkning, da deres opbakning er afgørende for om atomkraft får lov til igen 

at blive en del af det moderne samfund. (Problemformuleringsseminar, 2022) 

 

Emnet atomkraft er interessant eftersom det er teoretisk spændende at diskutere. Atomkraft er 

både ekstremt nyttigt i forhold til at være en energikilde, men det er også en stor faktor i det 

samfund vi lever i nu, som tidligere nævnt har et lidt negativt syn på det, grundet negative 

historiske begivenheder som har givet en effekt i det givne område. Derudover at det er 

interessant at undersøge atomkraftværk som en energikilde og som et negativt 

samfundsmæssigt stigma. (Problemformuleringsseminar, 2022) 

 

Nogle vil mene at projektet er paradoksalt. Mange har stærke holdninger mod atomkraft, især 

de ældre generationer der har oplevet atomkraftværk ulykkerne, og de som er vokset op med 

diverse kampagner imod netop brugen af atomkraft. Et eksempel kan være “Atomkraft Nej 

Tak” kampagnerne (danmarkshistorien.dk). Den generelle opfattelse af atomkraft kan 

muligvis bunde i en misinformation eller mangel på oplysning. Vi ønsker derfor at undersøge 

diskursen omkring atomkraft for at kunne forstå hvilke udfordringer man møder, hvis man 

igen vil etablere nye atomkraftværker. (Problemformuleringsseminar, 2022) 
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1.1 Arbejdsspørgsmål.  

● Hvordan fungerer atomkraft? 

For at kunne skrive en fyldestgørende opgave, er vi nødt til at sætte os fuldstændig ind i 

stoffet. Vi skal kunne forklare læseren præcis hvad atomkraft er og hvordan dette fungerer. 

Det er nødvendigt at kunne forklare præcis hvilke mekanismer der indgår i teknologien. 

(Problemformuleringsseminar, 2022) 

 

● Hvad er teknologiens fordele og ulemper? 

Efter at have fået introduceret teknologien, kan vi nu sætte læseren ind i de mulige fordele og 

ulemper ved brug af teknologien, herunder atomkraftværker. Kendte ulemper såsom det 

radioaktive affald kan her italesættes. Hvor stor en sikkerhedsrisiko udgør dette, er det muligt 

at omgå dette? (Problemformuleringsseminar, 2022) 

 

● Kan energien udvundet ved atomkraft, i fremtiden erstatte brugen af fossile 

brændstoffer?  

Der er stort fokus på den grønne omstilling og den bæredygtige fremtid. Er atomkraft 

bæredygtigt, hvis ja, hvordan kan dette så udbredes og optimeres til samtlige eksisterende 

atomkraftværker? Hvis nej, hvad kræver det så at gøre atomkraft bæredygtigt, kan dette gøres 

muligt i fremtiden? (Problemformuleringsseminar, 2022) 

 

● Hvordan kan atomkraft supplere allerede eksisterende energisystemer? 

Vedvarende energikilder som solenergi og vindenergi er nogle af de energikilder der allerede 

supplerer de traditionelle energikilder som fossile brændstoffer. De vedvarende energikilder 

er mindre miljøpåvirkende end de fossile brændstoffer, men de kan ikke dække verdens 

energiforbrug alene. Hvordan ville et scenarie hvor et sammenspil mellem atomkraft og 

vedvarende energikilder supplere hinanden se ud?  

 

● Hvordan har fortidens ulykker Tjernobyl og Fukushima påvirket konnotationen 

vedrørende atomkraft? 

Tidligere katastrofer og uheld har haft en uheldig påvirkning af konnotationen omkring 

atomkraft, er denne berettiget eller uberettiget? Er denne overhovedet eksisterende, her vil en 

diskursanalyse være en fordel for at undersøge om vi har medhold i vores påstand. Hvad gik 

galt ved Tjernobyl- og Fukushima-værkerne? (Problemformuleringsseminar, 2022) 
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1.2 Problemformuleringen 

Vores primære problemstilling er at vi i fremtiden mangler vedvarende energikilder, som 

ikke belaster miljøet i nuet eller på længere sigt. Vores nuværende energikilder er ikke 

optimale på længere sigt: det fossile brændstof olie er estimeret til at være opbrugt i 2067 

(Energimuseet, n.d.), solenergi er ikke tilstrækkeligt i forhold til vores forbrug, samtidig er 

solceller ikke bæredygtige at producere, vindmøllers produktion er ikke bæredygtig da 

opponenterne ikke kan genbruges eller genanvendes efter vingerne kasseres. 

(Problemformuleringsseminar, 2022) Derfor lyder vores foreløbige problemstilling på:  

Hvordan kan atomkraft være relevant i dagens diskussion om energisystemer? 
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2. Problemfelt 
2.1 Hvad er atomkraft? 

For at kunne forstå udfordringerne med indførelse af atomkraft i Danmark, er man først nødt 

til at forstå selve teknologien der arbejdes med. Atomkraft er en avanceret teknologi, men 

dog ikke en ny teknologi. Flere lande benytter sig allerede af atomkraft som energikilde, også 

inden for EU med bl.a. Frankrig som eksempel og har gjort det i flere årtier, med henblik på 

at have uanede mængder energi til rådighed, til at forsyne hele byer og landsdele. I denne 

sammenhæng skal det forstås, den mulige mængde energi tilgængelig ved udvidelsen af 

atomkraft, hvilke komponenter der indgår i processen, og hvordan processen både indeholder 

fordele og ulemper. Teknologiens indre mekanismer vil i dette afsnit blive beskrevet, for at 

give et indblik processen ved energi udvindelsen. Derudover vil risici forbundet med 

atomkraftteknologien også blive belyst, samt forståelsen af tidligere ulykker og hvordan disse 

har haft indflydelse på den videre opgradering af sikkerhed. 

 

Energiomdannelse er den primære proces foregående i et atomkraftværk, det er derfor vigtigt 

at forstå hvordan denne forløber. Atomkraft er en af de eneste energiformer der ikke udleder 

CO2, og kan derfor med fordel inddrages i omstilling af energiproduktionen i mange lande. 

Dog har atomkraftværket flere kriterier der gør at disse kræver de rigtige forhold at fungere 

under, og stiller derfor krav til geografisk placering, vedligeholdelse og specialiseret 

personale til at drive disse store kraftværker for at undgå ulykker og få bedst mulig 

energiproduktion. Flere risici er forbundet med driften af et atomkraftværk, og da der 

arbejdes med radioaktive materialer, vil en fejl i form af en ulykke kunne have store 

konsekvenser for omgivelserne, økosystemer og befolkningen i nærliggende områder. 
 

2.2 TRIN 1 - Indre mekanismer og Processer 

Atomkraftværk minder utroligt meget om traditionelle kraftværk. Væsentligste forskel er blot 

hvilken type brændsel der anvendes til at skabe energien. I et traditionelt kraftværk anvendes 

oftest fossile brændstoffer såsom kul, olie og naturgas, der afbrændes og dermed skaber den 

energi der sendes ud til brugeren i form af elektricitet og varme. Ved atomkraft er denne 

brændsel, uran. (NRGI, “Atomkraft - er det fremtidens energikilde) 

Uran er et radioaktivt grundstof der findes overalt i naturen, normalt dog i mindre mængder. I 

naturen består uran af 99,28% uran-238 og 0,71% uran-235 samt ca. 0,0054% uran-234. For 

at uranet skal kunne anvendes i kraftværket til energiproduktion, kræver det at uranet beriges. 
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Beriget uran betyder, at andelen af uran-235 øges, i forhold til uran-238 (Mima Faktablad, 

Uran) Uran-235 er den type der anvendes i atomreaktoren og som spaltes, denne proces 

kaldes for fission.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Niels Bohr Instituttet, Atomkraftværker og uheld på atomkraftværker) 

 

Når en kerne fissionerer opstår gerne 2 til 3 neutroner efterfølgende, som kan gå med i en nu 

fission. På denne måde skabes én kædereaktion -og enorm energi i reaktoren, derfor er det 

nødvendigt at kunne styre processen, som kontrolleres i form af nedsænket stave i reaktoren, 

der kan absorbere neutroner. Denne kontrol sikrer en stabil energiudvikling i reaktoren. 

(Gaardhøje, Jens Jørgen, “Fission”) Stavene fungerer således at de nedsænkes i uranet og 

suger neutroner til sig, for på den måde at sænke fissionen, eller helt stoppe processen. 

Energien frigøres i form af bevægelsesenergi. Her frigøres varme, der via et kølesystem, 

ledes videre til en dampturbine eller en generator, der på den måde kan producere elektricitet. 

(Gaardhøje, Jens Jørgen, “Fission”)  

 

En atomreaktor er bygget således, at den er maksimal beskyttet mod eks. terror, 

naturkatastrofer eller lignende. Derfor er reaktoren omgivet af tykke betonvægge, samt stål 

og jern, så der er mest muligt sikret mod ulykker. I reaktoren skabes, som beskrevet selve 

fission og energi. Vandet i reaktoren omdannes til damp og presses sammen. Herefter 

overføres til turbinen og herfra videre til en generator, der producerer strøm, som ender i 

elnettet og slutligt ud til forbrugeren. Omkring reaktoren bygges et køletårn, da den enorme 

varmeudvikling i reaktoren kræver at denne nedkøles, for at undgå nedsmeltning og ulykker. 

Køletårnene er dem der oftest forbindes, billedligt med atomkraftværker. Reaktoren og 
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anlægget nedkøles med vand. Hvis sådan et anlæg blev bygget i Danmark, er det selvsagt 

ikke nødvendigt, med de karakteristiske køletårne, da anlægget højst sandsynligt vil blive 

bygget ved havet og dermed ikke have en nødvendighed at køletårne. 

model: Atomkraftværk 

 

  
(Stråling, Processen på et atomkraftværk) 

 

Fusion: Der findes i dag ingen kraftværker der producerer energi via fusion. Fusion er 

modsat fission, hvor atomkernerne smeltes sammen, i stedet for at spaltes - når atomkernerne 

smeltes sammen, frigøres fusionsenergien. Det sker fordi en mindre atomkerne smeltes 

sammen med en anden og dermed opnås en større kerne og dermed mere energi. Denne 

proces kræver enorm mængder energi og enorm høje temperaturer. Det er endnu ikke 

lykkedes at skabe en reaktor, der kan skabe nok energi til at holde denne proces i gang. 

Derimod skulle det lykkedes at skabe denne teknologi, vil der være, praktisk talt uanede 

mængder energi til rådighed, da de to brændsler, som benyttes til fusionsenergi, deuterium og 

tritium udvindes af vand og lithium. (videnskab.dk, Kan atomkraft redde verden)       

 

2.3 TRIN 3 - Utilsigtede effekter 

Mens der i de indre mekanismer beskrives de tilsigtede effekter af teknologien, altså at 

atomreaktoren skaber energi, omhandler de utilsigtede effekter de negative konsekvenser en 

teknologi måtte have. Her skelnes mellem om en utilsigtet effekt er en risiko, eller en normal 

effekt af en teknologi. (N. Jørgensen, Roskilde Universitet, 2018,) Den største risiko 

forbundet med en atomreaktor er det radioaktive affald. Det radioaktive affald består, når 

uranet spaltes. Det radioaktive affald udleder skadelig stråling og derfor er det nødvendigt at 



Anna Gebauer Thomsen, Casper Zarp Riberholdt, Mille Høck Thomsen 
 S2224791696 - BP2 

8/6-2022 

11 

affaldet opbevares på en måde, således at mennesker, dyr og miljø ikke lider skade af 

strålingen. Oftest opbevares affaldet dybt nede i jorden indkapslet i beton, så der ikke 

kommer udslip af strålingen. (NRGI, “Atomkraft - er det fremtidens energikilde?”) Der 

forskes bl.a. i at lave nye reaktorer hvor der produceres mindst muligt radioaktivt affald. 

Derudover forskes i, at der på sigt kan genanvendes det radioaktivt affald i reaktoren til ny 

produktion af energi. Det skal dog bemærkes at mængden af radioaktivt affald fra et 

atomkraftværk er relativt begrænset, men at henfaldstiden er på mange tusind år. Desto mere 

energi der produceres via atomkraft, desto mere ophober mængderne af radioaktivt affald 

også. En risiko forbundet med udslip i henlagt affald, kan betyde at det siver ud grundvandet 

og i jorden, dermed øges strålings værdierne over tilladte grænser og miljøet forurenes 

(videnskab.dk, Kan atomkraft redde verden) Anden væsentlig risiko forbundet med 

atomteknologi er at denne giver adgang til at producere kernevåben. Derfor skal der indgås 

aftaler og føres opsyn, hvor meget beriget uran lande må have i deres beholdninger.    

 

2.4 Atomkraftværkets erindringshistorie og tidligere ulykker 

For at forstå den enorme betydning sikkerheden i et atomkraftværk har, kan man med fordel 

undersøge den betydning tidligere ulykker i sammenhæng med konverteringen af atomkraft 

har haft. Flere steder i verden har befolkninger og regeringer mærket konsekvenserne ved 

dårlig sikkerhed og fejlinformation ved benyttelsen af disse kraftværker. Sikkerheden er 

derfor altafgørende for at hindre mulige fremtidige ulykker. Forståelsen af de risici der er 

forbundet med atomkraft, vil tidligere ulykker kunne sætte spørgsmålet om benyttelse af 

atomkraft i perspektiv, ved at tilbyde hands-on viden på et område der ellers er teoribaseret.  

 

Afsnittet vil undersøge tidligere katastrofer og ulykker for at finde ud af hvilken indflydelse 

disse har haft på benyttelsen af atomkraft, samt om disse har tilbudt nogen form for viden til 

videre refleksion og mulig opgradering af teknologien. Det vil blive undersøgt om ulykkerne 

har haft en erindringspolitisk indflydelse på både fra- og tilvalg af atomkraft, samt om det kan 

have haft indflydelse på beslutningen om ikke at benytte atomkraft i Danmark. 

 

Fukushima-ulykken. Et kraftigt jordskælv og efterfølgende tsunami ramte i 2011 Japan. 

Naturkatastrofen fik stor betydning for Fukushima Daiichi-kraftværket, da flere af 

reaktorerne satte ud. Reaktorerne lukkede korrekt ned i forbindelse med selve jordskælvet, 

men den efterfølgende tsunami, forårsagede skade på kraftværkets generatorer, hvis 
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betydning for køling af reaktorerne blev sat ud af drift. Blot én måned efter ulykken begyndte 

de første protester i Tokyo. De offentlige protester ansås som en dalende opbakning blandt 

befolkningen, til atomkraft, der i 2010 stod for op mod 30% af Japans samlede 

elektricitetsforbrug. Efterfølgende meningsmålinger i Japan viste, at mellem 41 og 54 procent 

af den japanske befolkning var for, enten at afvikle atomkraft helt, eller nedbringe antallet af 

atomkraftværker i landet. Den voksende opposition i Japan mod atomkraft, fik den 

daværende premierminister Naoto Kan, til at efterspørge en ny energipolitik i landet, der var 

mindre afhængig af atomkraft. (Ramana, M.V. 2011) 

 

Chernobyl-ulykken. Reaktorulykken på kraftværket i Tjernobyl i 1986 fik efter katastrofen 

store politiske betydninger for fremtidens energipolitik. Der blev afholdt meningsmålinger, i 

de fleste lande, hvis formål var at undersøge, om hvorvidt katastrofen havde mærkbare 

holdningsændringer i offentligheden til atomkraft. I Meningsmålingerne kunne det tydeligt 

afspores, at den offentlige modstand mod atomkraft var markant stigende, og i Finland, 

daværende Jugoslavien samt Grækenland steg modstanden mod Atomkraft med over 30%. I 

lande som Vesttyskland, Østrig og Italien oplevede der ligeledes markante stigninger i 

modstanden med op over 20%. (Renn, O. Public responses to the Chernobyl accident, 1990, 

s.155)  
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(Renn, O (1990). PUBLIC RESPONSES TO THE CHERNOBYL ACCIDENT. Journal of 

Environmental Psychology) 

 

Tabellen her viser hvordan modstanden har udviklet sig et år efter katastrofen, fra 1987 frem 

til 1990, sammenlignet med den offentlige modstand fra før selve ulykken. Undersøgelser 

fastslog senere, at der i tallene kunne spores utryghed fra befolkninger, grundet tilbageholdte 

informationer, manglende informationer om ulykkens karakter. (Renn, O. Public responses to 

the Chernobyl accident, 1990, s.155). Det kan derfor antages at disse holdninger mod 

atomkraft i offentligheden har haft afgørende betydning for de enkelte landes 

energipolitikker. Danmark sagde som bekendt, officielt Nej-Tak til atomkraft før selve 

Tjernobyl ulykken. Tjernobyl ulykken -og den senere ulykke på Fukushima Daiichi-

kraftværket i 2011, kan derfor give gode argumenter for, ikke at indføre atomkraft i 

Danmark, dertil kan det anskues at en modstand i den danske befolkning vil gøre sådan et 

forslag upopulær. 

 

 

2.5 Hvem er Seaborg? 

Seaborg er et dansk firma som beskæftiger sig med at udvikle atomreaktorer som kan 

supplere allerede eksisterende energikilder, såsom vind- og solenergi. Eftersom vind- og 

solenergi er afhængig alt efter hvor meget det blæser og hvor meget solen skinner er der brug 

for en supplerende energikilde som kan opretholde det energibehov som er eksisterende i det 

givne samfund. Den mængde af energi som skal bruges for at kunne opfylde samfundets 

forbrug er en konstant, eftersom regeringen ikke ville kunne fortælle borgerne at de skal 

bruge mindre energi årligt eller stoppe med at bruge energi. Dette ville ikke være en realitet 

som ville kunne indføres, da borgerne ikke ville kunne ændre deres vaner på så drastisk vis. 

Det er det som firmaet Seaborg prøver at finde en løsning på, som ikke indeholder fossile 

brændstoffer, men som heller ikke indeholder en stor mængde affald fra produktionen af 

energi fra en atomreaktor. 

 

Seaborg har lavet en projekttidslinje som starter i år 2015 og som forventes afsluttet i år 2026 

som indebærer design af reaktor, udvikling, justeringer, prototyper og den endelige 

produktion som bliver masseproduceret. (Seaborg, “The energy landscape of tomorrow”) 
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Seaborg udvikler på en allerede eksisterende energikilde, da opførelsen af et atomkraftværk 

ikke ville kunne blive opført i Danmark som det ser ud nu. Det tager 20 år at få konstrueret et 

funktionelt atomkraftværk, derudover fylder et kraftværk meget og skal bruge en masse plads 

i forhold til sikkerhedsmæssige faktorer. Der er ikke mange danskere som vil have et 

atomkraftværk i baghaven og dette er også en af grundene til at det blev afvist i 1985 af et 

flertal at politikere i Danmark.  

 

De ændringer som Seaborg har foretaget ved netop denne CMSR-reaktor og den “gamle” 

reaktorer det er den smeltede salt som går ind og genbruger noget af affaldet til at producere 

mere energi på en sikker måde. Under fissionsprocessen binder de radioaktive stoffer sig til 

det flydende salt, og gør det derfor muligt at kunne genbruge det. Men hvis der sker noget 

hvor det flydende salt kommer ud af beholderen det er, så størkner det, det vil sige at det ikke 

ender med det typiske udslip hvor det kan være ekstremt sundhedsfarligt. Denne forskel er en 

kæmpe udvikling inden for atomkraft og kan bidrage til fremtidens energiproduktion, i det en 

af de primære faktorer og stigmaer indenfor atomkraft er at de udslip som har været, har 

været ekstremt sundhedsfarlige og har haft konsekvenser.  

 

Med det sagt bidrager Seaborg med en reaktor som ikke skal bruge nær så meget plads som et 

helt kraftværk og som er mere håndterligt. De er i gang med at udvikle en reaktor som er 

økonomisk stabil, miljømæssigt stabil og samfundsmæssig stabil. CMSR-reaktoren, den 

nævnte reaktor, har den justering at den indeholder smeltet salt som har potentiale til at blive 

genbrugt som en del af reaktorens brændstof, det ville have den effekt at mængden af 

potentielt affald vil blive reduceret og gøre reaktoren mere stabil og have mindre risiko for 

eventuelle risiko farer, som er en af fordelene ved reaktoren. En ulempe ved reaktoren er ikke 

så meget reaktoren i sig selv, men at skulle introducere den til de borgere i samfundet skal 

benytte sig af den, dette vil primært være husejere, beboer af rækkehuse og offentlige 

bygninger, da det ikke er alle som vil være interesserede i den nye teknologi eller 

installeringen af den. For hvis borgerne har været vant til at skulle forholde sig til en anden 

teknologi og som har indordnet sig efter den teknologi, vil de ikke teste den nye teknologi, 

specielt eftersom stigmaet omkring atomkraft ikke er så optimalt. Men som tidligere nævnt er 

Seaborg i gang med at udvikle en ny forbedret reaktor som ikke vil have de som risici og som 

er langt mere stabil i forhold til nedsmeltninger eller eksplodere, affald og som kan 
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genanvende det affald som blive produceret. (videnskab.dk, “Fremtidens atomreaktor er lille 

- og kører måske på smeltet salt”).  

 

Seaborg er derfor en revolutionær inspiration til at kunne få udfaset fossile brændstoffer og 

med atomkraft bidrage til det energiforbrug danskerne forbruger. Da det ikke kan gå ind og 

fylde hele Danmarks befolknings behov for energi, ville dette kunne anses som værende et 

supplement til de allerede eksisterende energikilder. Dette kan som sagt anses som et 

supplement, netop fordi risikoen ved udslip er blevet reduceret og selve teknologien ved 

atomkraft er blevet forbedret. Det betyder at verden inden for atomkraft har åbnet op for den 

mulighed til at kunne få genindført brugen af netop denne teknologi og samtidigt have en 

større tryghedsfornemmelse i forhold til tidligere hændelser.  

 
2.6 FN’s klimaplan  

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget på et FN-topmøde i New York 

den 25. september 2015 af verdens stats -og regeringsledere. Vedtagelsen af de 17 

Verdensmål og 169 Delmål anses som den mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden til 

dato. (Take Action for the Sustainable Development Goals, 2020) Med dette projekt, hvor vi 

har fokus på atomkraft som teknologi og energikilde -og hvordan atomkraft kan have 

relevans for diskussionen om fremtidens energisystemer, er det særlig relevant at uddybe 

FN’s 7. Verdensmål: Bæredygtig Energi. Målet om Bæredygtig Energi indebærer i sig selv, 

at der skal sikres adgang for alle til en pålidelig, moderne og bæredygtig energi, til en 

overkommelig pris. Det 7. Verdensmål er yderligere inddelt i 5 delmål: (Mål 7: Bæredygtig 

Energi | Verdensmålene.dk) 

7.1              Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og 

moderne energiforsyning til en overkommelig pris. 

7.2              Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale 

energimix øges væsentligt. 

7.3              Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af 

energieffektiviteten fordobles. 

7.a              Inden 2030 skal det internationale samarbejde styrkes for at lette 

adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder 
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vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere 

teknologi inden for fossile brændstoffer, og for at fremme 

investeringer i energiinfrastruktur og ren energiteknologi. 

7.b              Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien 

opgraderes til at kunne levere moderne og bæredygtige 

energiforsyning til alle i udviklingslandene, især de mindst 

udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden 

adgang til havet, i overensstemmelse med deres respektive 

støtteprogrammer. 

I forhold til om atomkraft kan have en positiv indvirkning på opnåelsen af delmålene og det 

samlede mål generelt, vil vi i vores diskussion og konklusion redegøre for, om atomkraft kan 

spille en mere væsentlig rolle i fremtidens energisystem. Atomkraft Teknologiens 

opdateringer set i forhold til tidligere reaktorer, særligt fra det østeuropæiske kontinent er 

risikoen for ulykker -og håndtering væsentlig forbedret. Når kraftværket først er bygget og 

enhedsprisen på anlægget betalt - er de efterfølgende udgifter for drift af anlægget begrænset 

og videre kan ét sådan anlæg bidrage til en renere og bæredygtig energi. 11. august 2021 slog 

FN i en artikel fast, baseret ud fra egen rapport, at de globale klimamål kan komme til kort 

uden brug af Nuclear Power i energimixet. Ligeledes redegøres der for i rapporten at 

omkostningerne ved Nuclear Power er konkurrencedygtige. (Tolchinskiy, 2021) 
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3. Teori  
3.1 Energiforbrug 

På nuværende tidspunkt kommer 78% af verdens energi fra fossile brændstoffer olie, kul og 

gas, som alle udleder enorme mængder CO2 i atmosfæren, der hovedsageligt er den primære 

grund til de menneskeskabte klimaforandringer. Det vil derfor være attraktivt at udfase disse 

frem for mere klimaneutrale energikilder. Verdenen har et hastigt stigende energiforbrug, 

hvilket vil stige yderligere i takt med det voksende befolkningstal. Det er estimeret at 

befolkningstallet i 2050 vil runde 10 milliarder mennesker, hvor størstedelen af tilvæksten 

primært vil foregå i udviklingslande i Afrika og Asien. (Aagard Kommunikation, 

fremtidensenergi.dk, “Verdens enorme energibehov”) 

(Aagard Kommunikation, fremtidensenergi.dk, “Verdens enorme energibehov” ) 

Illustrationen ovenfor, viser et estimat af hvordan verdens befolkningstal vil stige og i hvilke 

dele af verden den største stigning vil foregå. Illustrationen udgør en bekymring, da 

størstedelen af stigningen vil foregå i udviklingslande. Landene i vesten er blandt dem der 

allerede har gennemgået en industriel udvikling og har god infrastruktur, gode 

produktionskæder og i højere grad har god velstand. Dermed sagt er længere fremme i 

udviklingen end udviklingslandene. Derfor er vedvarende energiproduktion og miljørigtig 

energiudvinding derfor også i større fokus i vesten, end de er i andre dele af verden. I takt 
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med bedre livsvilkår og lavere dødelighed i udviklingslandene, betyder det bedre vilkår for 

produktion og industri i disse lande. Derfor gennemgår de først udviklingen nu, hvor 

vilkårene tillader det.  

I takt med det stigende befolkningstal, vil behovet for energi til opvarmning af huse, lys, 

transport og produktion derfor også stige, hvilket betyder at der skal produceres mere energi. 

Det globale energiforbrug har historisk vis altid været stigende, da industrialiseringen og 

effektiviseringen af fødevareproduktion samt forbrugsvare, satte gang i en industriel 

udvikling, der den dag i dag er stadigt voksende, energibehovet ligeledes. 

 

(International Energy Agency, ieg.org, “Data and Statistics”, 2022) 

Illustrationen viser ifølge IEA, som er et internationalt energiagentur, det globale 

energiforbrug hidtil og hvor stor en del de forskellige energikilder har udgjort af det samlede 

forbrug i procent. Med kul og olie som de største energikilder, vil verden dermed støde ind i 

et uundgåeligt problem når disse slipper op. Hvor skal energien dernæst findes? Ifølge IEA 

vil energibehovet stige med en tredjedel inden 2040, mens ressourcerne forbliver de samme. 

Her er det estimeret at 37% af elproduktionen vil bestå af energi fra vedvarende energikilder. 

(Aagard Kommunikation, fremtidensenergi.dk, “Verdens enorme energibehov”) 
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4. Metodeafsnit 
4.1 TRIN-modellen 

Under de metodiske overvejelser har vi også valgt at inddrage lidt forskellige metoder 

eftersom vores fokus er blevet rykket fra atomkraft som en vedvarende energikilde til, 

omstillingen til atomkraft i Danmark. Derfor for at kunne besvare vores problemstillinger og 

arbejdsspørgsmål har vi været nødsaget til at ændre vores fokus. Dette betyder at vi stadig har 

tænkt os at drage inspiration fra TSA’s, Teknologiske Systemiske Artefakter, TRIN-model. 

Dette er stadig et behov eftersom vi skal gå i dybden med en teknologi for at forstå den og for 

at kunne præsentere den for læseren.  

 

Det er dog ikke alle trin i modellen som vi kommer til at drage inspiration, det trin der 

primært bliver anvendt, er de indre mekanismer og sikkerhedsrisici som der bliver draget 

inspiration fra. Vi kommer til at bruge det trin ved at få præsenteret teknologien 

atomkraftværk og ved at se hvilke fordele/ulemper teknologien kan give. Derudover har vi 

også haft et møde med Jan Sletsgaard som er civilingeniør. Jan Sletsgaard har været 

behjælpelig ved at bruge kommunikationsteori og ved at være et bindeled mellem viden og 

præsentationen af atomkraftværk og hvordan vi skal håndtere den viden vi får indsamlet. 

(Jørgensen, Niels, “Digital signatur. En eksemplarisk af en teknologis inde mekanismer og 

processer”, 19/08-2020) 

 

4.2 ABCD-metoden 

Derudover har vi valgt at bruge ABCD-metoden som er ovre i den samme kategori som den 

strategiske planlægning. Denne metode hjælper med tilgangen til at problem. ABCD-

metoden er også blevet præsenteret i problemformulering seminariet med dets fire trin. Alle 

disse fire trin har betydning for at kunne besvare de arbejdsspørgsmål vi har valgt at have 

fokus på. 

 

Vi har lidt forskellige teoretiske overvejelser eftersom vi har fået skiftet vores fokus. Vi er 

kommet frem til at vi skal bruge kommunikationsteori, som skal hjælpe os med at få et 

budskab igennem til læseren og befolkningen i Danmark. Grunden til at vi har valgt at lægge 

vores fokus på Danmarks befolkning er, fordi det danske samfund ikke er ligesom alle andre 

på planeten og fordi det er en befolkningsgruppe som er relevant i forhold til de 

problemstillinger der tidligere er nævnt. Dette har derfor også betydning for den empiri som 



Anna Gebauer Thomsen, Casper Zarp Riberholdt, Mille Høck Thomsen 
 S2224791696 - BP2 

8/6-2022 

20 

vi indsamler og bidrager til rapporten. Men det er vigtigt at vi ikke kun finder empiri som 

støtter op om projektet, men som også giver lidt modstand eftersom vores argumenter og 

pointer vil falde til jorden. Dette har derfor også betydning for hvilket empiri vi vælger at 

beholde. Et eksempel på hvordan kommunikationsteori kan tjene sit formål er hvor meget du 

får budskabet igennem, ligesom at Greenpeace op til flere gange har fået deres budskab 

igennem og har vist deres motivationen og deres vilje til at skabe en ændring. Hvis man 

kigger på Greenpeace Danmarks hjemmeside (https://www.greenpeace.org/denmark/ ) så får 

man alle de oplysninger omkring miljøorganisationen som man skal bruge. Dette er alt fra 

deres værdier, historie og deres aktioner.  

 

Vi har også tænkt også tænkt os at inddrage systemperspektiv og systemanalyse fra Design 

og konstruktion som indgår under den teknologi, atomkraftværk som der er valgt, ved at 

undersøge kompleksitetsniveauet. Denne analyse vil kunne give os et overblik og hvor mange 

aktører som er inde i det samme system og som supplerer til eller går imod teknologien. Ved 

at gå ind og bruge systemperspektivet og systemanalyse kommer vi også ind og kigger på 

hvad der eventuelt skal ændres i samfundet for at kunne lave udfasningen af kul og fossile 

brændstoffer, og indføre atomkraftværk som energikilde i stedet for.  

(Baxter Kelly, Boisvert Alaya, Lindberg Chris, Mackrael Kim, “Sustainability Primer - Step 

by Natural step”, udgivet i 2012)  

 

4.3 Komparative metode 

Den komparative metode er den metode man benytter, for at sammenligne to forskellige 

udfald og holde fordele og ulemper op mod hinanden, for derefter at kunne tage den bedst 

overvejede beslutning. Denne metode kan benyttes i mange forskellige situationer, denne 

metode er især brugbar i situationer, hvor det er nødvendigt at lave sammenligning af 

forskellige scenarier, for at få det mest fordelagtige udfald.  

 

Eksempelvis kan denne benyttes til at fortælle om fordele og ulemper ved et politisk tiltag, 

samt analyse af følgevirkningerne for at kunne estimere udfaldet ved vedtagelse af tiltaget. 

Den komparative metode kan eksempelvis benyttes ved at opstille et skema med forskelle og 

ligheder, for på baggrund af fakta og nøjsomme overvejelser at kunne udlede det bedst 

mulige udkom. (Systime, metode.nu.systime.dk, “Komparativ metode”, 2022 ) 
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4.4 Interview teori 

Når et interview skal etableres, skal der først og fremmest findes en person som har en viden 

omkring det emne som bliver præsenteret og diskuteret, eftersom dette kan give samtalen 

med personen mere indhold end hvis interviewpersonen ikke ville have nogen viden omkring 

emnet. Når personen er fundet og har accepteret at blive interviewet eller have en samtale om 

emnet, som i dette tilfælde er atomkraft, kan intervieweren starte selve interviewet.  

 

Den bedste måde at starte et interview op er at have forberedt sig i forvejen, informere 

interviewpersonen om hvad der kommer til at blive snakket om og eventuelt takke personen 

for at deltage, på den måde “break the ice”, derefter spørge om det er okay hvis det bliver 

optaget og respektere interviewpersonens svar hvorledes han/hun siger ja eller nej. Efter at 

dette er blevet etableret kan intervieweren starte interviewet. Den letteste måde at lave et 

interview er at kunne have en samtale, således at der bliver stillet åbne spørgsmål, som kan 

give nogle mere dybdegående svar og give en mulighed for at kunne holde samtalen kørende. 

Under interviewet er det ikke sikkert at alle spørgsmål kan blive stillet, eftersom det kommer 

an på hvilket underemne samtalen er på i det givne moment. Alt dette hører ind under det der 

kaldes et semistruktureret interview. (Aarhus Universitet, “Semistruktureret interview”, 

metodeguiden.au.dk) 

 

 

  



Anna Gebauer Thomsen, Casper Zarp Riberholdt, Mille Høck Thomsen 
 S2224791696 - BP2 

8/6-2022 

22 

5. Semesterbinding 
Ved at drage inspiration fra TRIN modellen som er blevet præsenteret inden for dimensionen 

TSA. Dette ville gavne projektet i den forstand at den ville kunne hjælpe med at få en dybere 

forståelse indenfor den valgte teknologi, som i dette tilfælde er atomkraft. Selve begrebet 

atomkraft er et meget vidt begreb, da det indeholder en masse indre mekanismer. Dette giver 

en mulighed for kunne præsentere teknologien med en bedre præcision end, hvis TRIN 

modellen ikke var til stede som inspirationskilde. Derudover er ABCD-metoden blevet 

introduceret og ville have mulighed for at påbegynde en strategisk planlægning. Den 

strategiske planlægning og ABCD-metoden ville kunne danne et overblik over projektets 

tilgang til de givne problemstillinger. 

 

5.1 Dimension 

Eftersom projektet omhandler at atomkraft skal være et supplement til allerede eksisterende 

energikilder og bidrage til Danmarks energi net, har vi valgt at inddrage dimensionen STS 

eftersom der er en stigma omkring atomkraft i samfundet, grundet tidligere hændelser. 

Dimensionen STS bidrager således at undersøge hvad det er teknologien tilbyder som ikke 

bliver taget imod og hvordan befolknings holdninger eventuelt ville kunne blive påvirket. 

Derudover har vi også valgt dimensionen STS da vores produkt skal være en kampagne som 

har til formål at oplyse folk om atomkraft, så stigmaet ikke bliver ved med at være den eneste 

“kilde” til viden omkring netop denne form for teknologi. Vi har også valgt at inddrage en 

ting fra Design og konstruktion, som vi har brugt til at være et bindeled mellem den 

videnskabelige verden og befolkningen, dette er interviewet med en fagperson. Denne 

fagperson er Jan Sletsgaard som har ekspertise på ionisering af stråling, men hans primære 

ekspertise område er X-ray, gamma og neutronstråling. Dette har givet os en forståelse for 

hvordan vi skal gribe projektet an og har oplyst os om hvad vi skal have i mente når vi 

formidler en lidt mere tung teknologi til målgruppen. Ud over at kunne inddrage Design og 

Konstruktion dimensionen ved at bruge interviews har vi valgt at lave en kampagne for at 

oplyse det danske samfund om hvilke fordele atomkraft kan bidrage med. Dette ville derfor 

gå ind under genren som et produkt. Dette projekt har derfor indflydelse fra alle tre 

dimensioner, Teknologiske Systemiske artefakter, Subjektivitet, Teknologi og Samfund, og 

Design og konstruktion. Eftersom alle disse tre dimensioner har potentiale til at blive taget i 

brug, har vi kunne få en bedre forståelse af projektets omfang. 
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6. Analysen 

6.1 Analyse af interview med Jan Sletsgaard 

Eftersom formidlingen til Hr. og Fru Danmark kan have sine fordele og ulemper, blev der 

søgt et interview med en fagperson som var inde for atomets verden, da dette godt kan blive 

et mere langtrukkent og svært emne at kunne forstå kompleksiteten af atomkraft. For at 

kunne få en bedre forståelse for formidlingen blev der etableret et møde med Jan Sletsgaard. 

Jan Sletsgaard, som tidligere nævnt, har ekspertise på ionisering af stråling, men hans 

primære ekspertise område er X-ray, gamma og neutronstråling. Jan Sletsgaard har mange 

andre færdigheder, men blev kontaktet eftersom han har studeret netop den kategori som 

atomkraft hører inde under. Jan accepterede til et møde omkring hvad den bedste måde at 

formidle netop den tunge viden til Hr. og Fru Danmark.  

 

Dette møde blev til et interview, hvor der blev sendt nogle spørgsmål til Jan nogle dage i 

forvejen, hvorledes han havde mulighed for at kunne forberede hvilken type spørgsmål han 

ville blive stillet. Da mødet fandt sted onsdag d. 20. april 2022, var det over platformen 

teams, da dette var nemmest for alle parter. Dette interview blev ikke optaget, eftersom der 

ikke var tilladelse til netop dette. Inden det “officielle” interview startede, blev de deltagende 

personer introduceret og selve formålet med interviewet, som var at formidle atomkraftværk 

til den valgte målgruppe. Ud fra interviewet blev der oplyst at den bedste måde at vise 

målgruppen atomkraft var ikke at få dem til at føle sig uintelligente eller set ned på, hvilket er 

en vigtig faktor hvis interessen for at blive ved med at lytte fortsætter.  

 

En holdning som blev diskuteret, var at indførelsen af atomkraft nok ikke ville blive til før 

befolkningen over 60 ikke længere var i samfundet, eftersom det er de borgere som er vokset 

op med at det er en dårlig ide at have atomkraft. Det blev som sagt diskuteret efter som der er 

blevet forbedret på denne teknologi og som bliver ved med at blive udviklet. Længere ind i 

samtalen blev der spurgt “Hvilke platforme skal man bruge for at kunne nå ud til denne 

målgruppe?”, til dette svarede Jan Sletsgaard at mange bruger influencere, men dette skal 

man være opmærksom på, eftersom mange influencere bruger deres platform til at promovere 

andre produkter og at atomkraft nemt ville kunne gå hen og blive useriøst eller ikke blive 

taget alvorligt. Disse pointer har haft indflydelse på hvordan den visuelle præsentation skal 

indkludere målgruppen, skal kunne være genkendeligt og simpel at forstå. 
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6.2 Analyse af kampagne til eget produkt 

Kampagner er den mest populære form for kommunikation til borgerne i et samfund, når en 

pointe skal præsenteres og forstås. Det er oftest der hvor de borgere som er uvidende overfor 

pointen søger informationer og som holder sig til, lige meget hvilket emne det drejer sig om. 

Det er de færreste borgere som er kildekritiske og søger andre synspunkter på samme emne. 

Alt efter omfanget af emnet og i hvor stor grad det kommer til at påvirker borgen, så vil 

interessen stige eller falde. Ved atomkraft har det indflydelse på mere end bare den 

individuelle borgers moral og holdning til det. Men også økonomisk, miljømæssigt, 

energiforbrug og ikke mindst samfundsmæssigt. Det vigtigste ved en kampagne er hvordan 

problemstillingen bliver præsenteret og hvilket ordvalg organisationen eller afsenderen 

vælger at benytte sig af. Ordvalg er det første en læser lægger sin interesse og det er det som 

er afgørende om personen vil blive ved med at læse eller om det anses som værende 

uinteressant. Det er derfor altafgørende og fange læseren med den vigtigste pointe, men på en 

måde som ikke får læseren til at føle sig angrebet ej heller irrelevant i forhold til den 

problemstilling de bliver præsenteret for. Et eksempel vil være det vi i nutidens samfund 

kender som “clickbait”, princippet med clickbait er overskriften, er nok til at få en bruger til 

at klikke på linket, videoen, artiklen eller lignende.  

 

Hvis ordvalget i nogle sammenhænge i artiklen/kampagnen er negativt ladet vil dette påvirke 

modtageren og vil danne en holdning efter dette. Med dette sagt påvirker det også den anden 

vej rundt, altså hvis ordvalget er positivt ladet og taler op om problemstillingen vil en 

holdning dannes anderledes. Et eksempel som bliver brugt inde på Dansksiderne under 

konnotativ betydning er: 

“'Kvinde' og 'kælling' har samme denotative betydning (samme denotation), men de 

konnotative betydninger (konnotationerne) er forskellig.“ (Holm, Niels Kristian, 

“Dansksiderne.dk”, udgivet 2017) 

Dette citat viser tydeligt hvad valget af ord kan betyde for en tekst, artikel, kampagne eller 

video. 

 

Som tidligere nævnt er afsenderen af problemstillingen også vigtig i forhold til om budskabet 

bliver taget seriøst eller om det går ind ad det ene øre og ud af det andet. Med det sagt er 

målgruppen en vigtig detalje at have med i overvejelserne når et firma/organisation 
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producerer kampagnen. Er målgruppen på sociale medier, læser målgruppen avisen, ser 

målgruppen fjernsyn, hvor befinder målgruppen sig henne, hvad beskæftiger målgruppen sig 

med til dagligt? Alle disse spørgsmål har stor indflydelse på hvordan formidlingen af 

budskabet skal fremstå i kampagnen. Et eksempel ville være at hvis budskabet var at alle 

skulle blive vegetarer og kampagnen blev kørt på en konference for vegetarer vil det ikke 

påvirke andre end folk som allerede levede den livsstil, det vil ikke nå ud til de borgere som 

spiste kød hver dag og som kampagnens egentlige budskab var målrettet mod.  

 

Ved en kampagne som skal oplyse borgeren omkring at atomkraft kan have en mulighed for 

at bidrage til samfundet, så skal kampagnen henvende sig til den del af befolkningen som er 

det som betegnes som Hr. og Fru. Danmark. Disse borgere er i den befolkningsgruppe som er 

mindst oplyst og som er opvokset med at det er farligt og at atomkraft ikke er godt at bruge. 

Men eftersom tiden går og der kommer nye måder at udvikle på teknologien er oplysningen 

omkring udviklingen ikke fulgt med. Det vil ikke være en nem opgave at præsentere til en 

gruppe som er blevet opfostret på en bestemt måde og som er kommet ind i vanen, men det er 

en nødvendighed for at kunne få genindført en teknologi som atomkraft. Med det sagt er det 

ikke noget som skal tvinges ned over hovederne på målgruppen, men nærmere en 

præsentation af verden i dag og hvilke muligheder vi har for at kunne bidrage positivt mod 

FN’s klimaplan. Ved at kigge på hvordan forskellige kampagner er blevet ført og konstrueret 

vil dette kunne give et godt bidrag til hvordan en kampagne om atomkraft som en 

supplerende energikilde vil skulle formidles, opfattes og præsenteres. 
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7. Diskussion 
7.1 Atomkraft som erstatning for fossile brændstoffer 

På baggrund af projekt overvejelser, har vi ønske om at flytte fokus væk fra vores først 

antagede problemstilling, hvordan vi kunne gøre atomkraft bæredygtig med henblik på at 

være fremtidens vedvarende energikilde. Ved nærmere eftertanke, har vi reflekteret over 

samfundets behov, hvorved vi er nået frem til at en direkte erstatning af hele energiforbruget 

vil være urealistisk, hvor man i stedet bør se atomkraft som et supplement til de allerede 

eksisterende former for udvinding af energi med lav klimabelastning, heriblandt udvindelsen 

af energi fra solen ved brugen af solceller, vindenergi fra vindmøller og energi fra 

vandkraftværker. Behovet er derfor et andet end først antaget, da de eksistensen “grønne” 

energikilder allerede har succes og er implementeret flere steder. 

 

I denne sammenhæng skal det også siges at atomkraftværkerne ikke er en ‘energikilde’ men 

nærmere en konverteringsproces der sker fra en energiform til en anden, det vil derfor være 

en misforståelse at henvise til atomkraft som en energikilde. Opgavens primære motivation 

bag projektet var at muliggøre udfasningen af fossile brændstoffer, atomkraft skulle derfor 

være fremgangsmåden der ville gøre os uafhængige af eksempelvis kul og olie, da brugen af 

disse er kendt for at have en høj klimabelastning. Afsnittet her vil derfor undersøge om dette 

er muligt, ved at understøtte og supplere de allerede eksisterende løsninger, og ved 

sammenligning se om disse med fordel kan benyttes i fremtiden, eller om der kræves 

udvikling på området i sammenhæng med opskalering. Det vil derfor også blive undersøgt 

hvad mulighederne for opskalering er, med udgangspunkt i Danmarks energiforbrug. 

 

7.2 Atomkraft som supplerende energikilde 

Den globale efterspørgsel på energi, bliver i dag opfyldt af energikilder som vind- og 

solenergi, vandkraft, samt afbrændingen af fossile brændstoffer som kul og olie. Da de fossile 

brændstoffer, herunder olie, er estimeret til at være opbrugt i 2067 (Energimuseet, n.d.) stiller 

det globale energiforbrug os overfor en ny problemstilling; hvor skal fremtidens energi 

komme fra. Spørgsmålet om hvor og hvilke energikilder der skal benyttes, kan angribes fra 

flere vinkler. De forskellige energikilder har forskellige faktorer der er afgørende for 

påvirkningen af omgivelserne, samt fremtidssikring. Energikilderne har dog det til fælles at 
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ingen af dem på nuværende tidspunkt enkeltstående kan møde efterspørgslen på 

energiforbruget uden supplement fra eksterne energikilder, hermed sagt er der ingen af dem 

som kan stå alene om at dække verdens forbrug. Det er derfor nødvendigt at benytte energi 

fra forskellige kilder for at kunne møde den stigende efterspørgsel på energi.  

 

7.3 Solenergi 

I lande med mange soltimer i døgnet, har det været en fordel at opsætte solceller, for netop at 

udnytte den gratis energi der kan udvindes fra solens stråler og omdannes til elektrisk energi. 

Solcellerne har dog den begrænsning at de er afhængige af solens stråler, for at kunne 

producere strøm, hvilket vil sige at dage med regnvejr og overskyede perioder, vil nedsætte 

strømproduktionen drastisk. Vi bruger energien fra solens stråler til at producere energi. 

Benyttede vi alt den solenergi vi fik fra solen, med optimal udnyttelse, kunne solen som 

energikilde alene opfylde hele verdens energiforbrug i dag, 6.000 gange. (Aagard 

Kommunikation, fremtidensenergi.dk, “Solenergi”) 

Det er estimeret at verdens energiforbrug vil stige, men på trods af dette, ville man med 

maksimal udnyttelse af solens stråler, stadig kunne facilitere hele verdens energiforbrug i 

2050, 3.500 gange. Det betyder hermed at solen er en effektiv energikilde, det er udnyttelsen 

af denne der ikke er optimal. Kun ganske få procent af verdens energiforbrug bliver i dag 

opfyldt af solenergi, men en prognose for udbredelsen af solcelleanlæg, estimere at antallet af 

solceller vil stige i takt med udviklingen af nye teknologier og færre omkostninger. Antallet 

af solcelleanlæg er alene de seneste 10 år blevet tidoblet, og forventes at kunne levere en 

fjerdedel af verdens energiforbrug i 2050. (Aagard Kommunikation, fremtidensenergi.dk, 

“Solenergi”) 

Solen er som energikilde utroligt effektiv, men ved udnyttelsen af denne følger udfordringer. 

Solens energi kan kun benyttes i dagtimerne mens solen skinner, solcellerne er derfor 

afhængige af et stadigt vejr for at være funktionelle. Det betyder at elproduktionen derfor er 

fluktuerende afhængigt af vejret og solskinstimerne den aktuelle periode. Derudover er de 

solceller der i dag bliver produceret til elproduktion forholdsvist dyre, mens de samtidig ikke 

udnytter fuldt potentiale af den opfangede energi, hovedsageligt på grund af manglende 

udvikling af teknologi. Det er kun omkring 15-20% af den opsamlede energi fra solcellerne 

der bliver omdannet til elektricitet.  
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Hvis man i fremtiden vil benytte solens potentielle energi, vil en teknologisk udvikling være 

nødvendig, for at kunne producere billigere og mere effektive solcelleanlæg. (Aagard 

Kommunikation, fremtidensenergi.dk, “Solenergi”) 

 

7.4 Vindenergi 

Vindenergi, eller vindkraft, er ligesom solenergi en utroligt effektiv energikilde. Den energi 

vi teoretisk set vil kunne udvinde af den eksisterende vind på jorden, vil alene kunne opfylde 

hele verdens energibehov 20 gange, på nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at udnytte 

dette. Vindenergi er en af de teknologier der er hurtigst voksende, det betyder at udviklingen 

på området går stærkt, og at der hver dag bliver opført 60 nye vindmøller på verdensplan. 

Aagard Kommunikation, fremtidensenergi.dk, “Vindkraft”) 

IEA estimerer at vindenergi kan hvis optimalt udnyttet, komme til i 2050 at stå for op mod 

36% af den producerede elektricitet. Dette afhænger af hvilke politiske beslutninger der 

bliver truffet, om opførelsen af flere vindmøller, samt om der udvikles ny teknologi på 

området, der vil optimere udnyttelsen af vinden. Danmark satte efter oliekrisen fokus på 

vindenergi, og blev i denne sammenhæng et af foregangslandene for vindenergi, hvilket 

betyder at vindmøller og teknologien til disse i dag er en af landets største eksportvare. 

(Aagard Kommunikation, fremtidensenergi.dk, “Vindkraft”)  

Vind er en vedvarende energikilde der ikke forurener, det vil dog kræve millioner af 

vindmøller både havmøller og vindmøller på land, hvis scenariet om at energien fra vindkraft 

skal kunne opfylde hele verdens energibehov. Ved implementering af vindmøller, kræver 

dette plads til at kunne opsætte vindmølleparker, hvor placeringen ikke udgør en 

sikkerhedsrisiko for den omliggende befolkning.  

Hvis placeret i nærheden af befolkning, vil disse været generet af støjen genereret af 

møllerne, hvilket vil være en utilsigtet effekt. Vindenergien har den begrænsning, at 

vindmøllerne kun producerer strøm når det blæser, det betyder at der i perioder hvor det ikke 

blæser, vil være nødvendigt med elektricitet fra supplerende energikilder for at møde 

efterspørgslen på energi. (Aagard Kommunikation, fremtidensenergi.dk, “Vindkraft”)  
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7.5 Atomkraft kombineret med vedvarende energi 

Som det kan udledes fra ovenstående afsnit, kan hverken sol- eller vindenergi stå alene om at 

dække verdens energibehov, tagende udgangspunkt i 2050. Grundet det stigende 

energiforbrug, stiger efterspørgslen efter energi dermed også. Hver for sig har både sol-, 

vindenergi og atomkraftpotentialet til at kunne dække fremtidens energibehov, men det er på 

nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere præcis hvordan og hvornår man kommer i mål 

med dette. “Net Zero Scenariet” (International Energy Agency, ieg.org, “Net Zero by 2050”, 

2022) som er illustreret herunder, viser hvordan man estimere at udviklingen af atomkraft og 

opsætningen af nye atomkraftværker, i stigende grad vil kunne bidrage til det globale 

energimarked. 

 
(International Energy Agency, ieg.org, “Nuclear”, 2022) 
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I samme illustration fra IEA kan det hermed også udledes, at der dog er et gabende tomrum 

mellem energien de planlagte atomkraftværker vil kunne generere, og op til hvad det 

egentlige behov er for at kunne opnå det ønskede scenarie om at der i 2050 vil produceres 

energi uden at udlede CO2. I dette gabende tomrum vil det derfor være en fordel at supplere 

med vedvarende energikilder, for at kunne opfylde energibehovet, med henblik på at udfase 

brugen af de fossile brændstoffer. På nuværende tidspunkt estimeres det, at de 

atomkraftværker der er planlagt i dag, ikke er nok til at kunne opfylde energibehovet, det vil 

derfor kræve at der bliver planlagt og indgået aftaler om anlæggelsen af flere 

atomkraftværker. Udviklingen af teknologien bag nye atomkraftværker er som hos Seaborg 

undervejs, og vil dermed også kunne påvirke scenariet fra IEA. 
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8. Produkt 
Under arbejdsprocessen har vi haft nogle forskellige former for produkter i tankerne eftersom 

det skal kunne formidles til den almene dansker og det skal kunne forstås. Vi har haft en 

brochure i overvejelserne eftersom det er en let håndgribelig måde at udlevere viden, men det 

er også nemt at smide brochuren ud efter den er blevet udleveret. En anden overvejelse har 

været at føre en kampagne hvor der skulle oplyses om alle fordelene ved atomkraft og ikke 

kun have fokus på de dårlige ting som kan forekomme hvis det ikke bliver behandlet 

ordentlig eller hvis det ikke bliver vedligeholdt. For at kunne føre denne kampagne er det 

vigtigt at kigge på hvem der skal køre den. Er det politikerne? Er det influencere? Er det 

reklamer på busstoppesteder som skal køre? Hvem og hvor skal kampagnen køres? Det 

kommer helt an på målgruppen og den målgruppe som vi har valgt er ikke nødvendigvis på 

diverse sociale medier eller forstår den voksende influencer kultur.  

 

Ud fra de tanker vi har gjort os har vi valgt at lave en kampagne som vores produkt, dette 

valg er baseret på at en kampagne kan komme ud til flere mennesker og har mulighed for at 

kunne blive vist flere forskellige steder end en brochure ville kunne gøre. Vi har haft 

overvejelser omkring hvilket signal det sender at bruge influencere som “kampagneledere”, 

som tidligere beskrevet, da det hurtigt kan gå hen og blive useriøst blandt diverse brand deals 

de promoverer. Så for at komme lidt væk fra influencer snakken har vi også haft 

radiostationer med i overvejelserne da de nok når ud til flere personer i den målgruppe vi 

ønsker at få kommunikeret til. Det er her hvor dimensionen Design og konstruktion kommer 

ind og spiller en rolle i forhold til at konstruere et produkt som bliver brugt til det som 

produktet er blevet skabt til og som ikke skal misbruges. Dette kan dog godt blive svært, 

eftersom vi lever i et samfund hvor der altid er et modargument og hvor der altid er nogen 

som vil kunne misbruge produktet, enten ved at splitte kampagnen fra hinanden eller ved at 

modargumenterer på selve teorien bag ved kampagnen.  

 

Dette er dog de færreste som kan argumentere mod fakta, eftersom kampagnens hovedformål 

er at levere fakta omkring atomkraft, det ville kun kunne diskuteres af andre eksperter 

indenfor området hvorvidt kampagnens indhold er fyldestgørende eller ej. Andre end 

eksperter kan dog have en holdning til kampagnen i den forstand om de er enige i at det godt 

kunne være en mulighed eller om de er uenige i forhold til om vi skulle bruge flere ressourcer 

til at få atomkraft til at bidrage til Danmarks energi net.  
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Kampagnen skal præsentere de primære pointer med hvad princippet med atomkraft kan 

indebære og skal have til opgave at gøre det nemt at finde yderligere informationer omkring 

atomkraft, hvis skeptikere eller hvis interessen for netop denne teknologi er blevet opdaget. 

Ved at gøre kampagnen simpel er det også nemmere for folk at huske hvad kampagnen gik 

ud på og hvad formålet var. Derfor har vi lavet en kampagne som oplister hovedpointerne, 

visuelt præsentere atomkraft, er simpelt i sproget så alle kan læse det lige meget hvilket 

intelligensniveau individet har og en overskrift med en farve som fanger blikket hos en 

borger, hvis de eksempelvis står og venter på en bus eller ser kampagnen på internettet. Vi 

har valgt med at lave en kampagne som starter med at blive fremvist på diverse billboards 

rundt omkring Danmark, for netop at skabe opmærksomhed på atomkraft som en ressource 

og ikke som en upålidelig og farlig teknologi.  
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9. Konklusion 

Ud fra tidligere pointer i rapporten kan vi konkludere at atomkraft har potentiale til at bidrage 

som en supplerende energikilde til det allerede eksisterende energinet i Danmark, det er dog 

ikke som store atomkraftværker, men som en mindre mere udviklet konstruktion af en 

atomreaktor. Grundet at vi kan konkludere at det klassiske atomkraftværk ikke vil kunne 

blive etableret i det samfund vi lever i nu, er at det fylder for meget og at det vil tage for lang 

tid at få konstrueret og virke funktionelt. Endvidere er det endnu ikke lykkedes at have 

teknologien klar til at drive en reaktor via fusion.  

 

Denne teknologi er fortsat på forsøgsbasis, men de første prototyper på en sådan reaktor er 

under udvikling. Lykkedes det derimod at få en sådan teknologi er der uanede ressourcer til 

rådighed, da brændslet udvindes af og lithium. Dertil skaber teknologien ikke radioaktivt 

affald. Fission er den klassiske måde at skabe energi på i en traditionel atomreaktor. 

Problemet med fission er at denne teknologi skaber radioaktivt affald, som er omkosteligt og 

risikofyldt at opbevare, ligeledes er henfaldstiden mange tusind år. 

 

Derudover har vi kunnet konkludere ud fra ovenstående i rapporten, ved at sammenligne de 

allerede eksisterende energikilder såsom vind- og solenergi, at atomkraft ville kunne have 

potentiale til at være et supplement til elforbruget, da elforbruget ikke vil blive mindre 

efterspurgt i fremtiden.  

 

Ydermere er der kommet en konklusion omkring hvilken form for produkt der vil skulle 

kunne oplyse den valgte målgruppe, Hr. og Fru. Danmark, til at støtte atomkraft som ville 

kunne have mulighed for at bidrage til elnettet i Danmark. Produktet er en kampagne som 

skal gøre det nemt for borgeren at forstå det budskab kampagnen repræsenterer og få en 

bedre viden omkring selve atomkraft som energikilde.  
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