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Abstract: 

This project is based on an initial interest in the company SEABORG Technologies, who 

produce a relatively new type of nuclear energy. When we were forming groups, SEABORG 

gave a presentation stating how one of their major problems was public opinion on nuclear 

power. Therefore, we planned to analyze public opinion in Denmark. However, a thorough 

desk research revealed that public opinion in Denmark had already shifted (see appendix 6). 

Therefore, we adapted the project to focus on what made people change their minds and why 

through the following research question: What relationship exists between the social discourses 

regarding nuclear power in 2022 and SEABORGs MSR technology?    

 

Specifically, we primarily used discourse analysis based on six qualitative interviews. The 

analysis is supplemented with points and considerations from the theoretical school called 

SCOT, which highlights the impact from social forces in the development of new technologies.  

This project concludes that public opinion and the stories we tell, does impact SEABORG 

Technologies and thus confirms the theories related to SCOT. Furthermore, we found a 

tendency among our informants that once they have changed their minds about nuclear 

power, they become more willing to consider other possibilities and technologies for the 

future.  
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Læsevejledning: 

Der er mange forskellige måder at organisere en projektrapport på og der er ikke én rigtig 

opskrift. Den “bedste” struktur er den, der er mest relevant for det pågældende projekt, giver 

læseren den bedst mulige læseoplevelse og ideelt set har en “rød tråd” gennem projektet. 

Derfor har vi inkluderet denne korte læsevejledning for at præsentere den valgte struktur og 

sammenhæng mellem de enkelte afsnit.  

 

Først vil vi præsentere projektet under “Indledning”. Derefter vil vi redegøre for 

problemfeltet (atomkraft teknologi i Danmark) under “Problemfelt”. 

Projektet har forandret sig undervejs i processen, derfor vil vi præsentere den originale idé og 

motivation for projektet under “Motivation” afsnittet. Tre relativt korte afsnit der udgør 

fundamentet for problemformuleringen og de tre delspørgsmål.  

 

Derefter vil vi redegøre for hvordan fagtermer og begreber der let kan misforstås, anvendes i 

netop dette projekt i afsnittet “Definitioner”. Hvorefter vi definerer projektets rammer ved at 

beskrive de valgte afgrænsninger indenfor geografi, tid, metodiske og teoretiske 

afgrænsninger. Herefter vil vi argumentere for valget af de to dimensioner TSA og STS. 

Efterfulgt af en redegørelse for projektets videnskabsteoretiske afsæt, samt en introduktion til 

de teorier vi vil anvende til at analysere problemformuleringen. Dernæst vil vi redegøre for 

valg af metode samt til- og fravalg i forbindelse med indsamlingen af empiri.  

 

Efter at have præsenteret emnet, hvorfor det er relevant, de teoretiske briller vi vil se med 

samt den anvendte metode, vil vi analysere de tre delspørgsmål der tilsammen besvarer 

problemformuleringen. Derefter vil vi gentage analysens hovedpointer i konklusionen der 

tilsammen besvarer problemformuleringen. Efterfulgt af en diskussion af projektets 

konklusion, hvor vi vil forholde os kritisk til andre mulige udlægninger af de identificerede 

pointer. Sidst, men bestemt ikke mindst, vil vi perspektivere projektet til andre relevante 

emner, teorier og metoder med fokus på hvad vi selv opfatter som mest relevant, ift. et videre 

arbejde indenfor emnet og problemfeltet.  

Afslutningsvis præsenteres kildehenvisninger i litteraturlisten.     

God læselyst.  
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Indledning:  

Kender du følelsen af, at ville gøre verden til et bedre sted?  

Den kender vi nok alle sammen, men det er de færreste der faktisk handler på den. Direktøren 

for Seaborg Technologies er en af de få der forsøger at gøre sit bedste, for at gøre verden til et 

bedre sted. Det gør han, sammen med sine kollegaer, ved hjælp af atomkraft. Et relativt 

kontroversielt emne, som Danmark historisk set altid har været imod. Men i september 2022 

viser en dugfrisk meningsmåling, at flertallet af danskere har skiftet mening og nu støtter op 

om atomkraft (se bilag 7). Hvad betyder den ændring for direktøren i SEABORG 

Technologies?  

 

Problemfelt:  

Dette projekt ser nærmere på forholdet mellem diskurser og udviklingen af SEABORGs 

atomkraft teknologi.  “Problemfeltet” er således to relativt forskellige områder, nemlig 

“diskurser” og SEABORGs teknologi.  

Historisk set har flertallet af danskere altid været imod atomkraft (se bilag 6), pga. 

dominerende diskurser som at det er farligt, dyrt og dårligt for miljøet, m.fl. Men i tråd med at 

nye atomkraft teknologier som SEABORGs udvikles, fortælles nye historier og nye diskurser 

opstår. Derfor opstår der en anomali mellem hvad nye atomkraft teknologier reelt betyder i 

dag, og den generelt negative indstilling til atomkraft i Danmark. For selvom mange har skiftet 

mening, så er ca. 40% stadig imod og ca. 25% er stadig i tvivl (se bilag 7). 

 

Som menneske er det svært at indrømme når vi tager fejl. Eller at indrømme når vi har skiftet 

mening. Derfor synes vi det er modigt af dem der tør stå frem og stå ved deres 

holdningsændring omkring atomkraft og vi er nysgerrige på, hvilke årsager der kan få folk til 

at skifte mening om et så vigtigt emne. For selvom teknologi og folks holdninger kan virke 

som to vidt forskellige emner, så viser det sig, at de er meget tæt forbundet og påvirker 

hinanden på godt og ondt. For at kunne spå om fremtiden er vi derfor nødt til at have en 

grundig forståelse af begge.  
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Motivation:  

Ved gruppedannelsen var den indledende motivation for projektet baseret på en interesse for 

at analysere en af SEABORGs største udfordringer - Public Opinion.  

Vi ville analysere hvilke demografiske grupper der var mest imod atomkraft og hvorfor, og 

evt. identificere hvilke strategier SEABORG som virksomhed kunne anvende, for at løse 

udfordringen med den generelt negative opfattelse af atomkraft i offentligheden. Ugen efter 

gruppedannelsen kunne vi læse om en dugfrisk megafon undersøgelse, der viste at 

holdningen til atomkraft allerede havde ændret sig i Danmark - SEABORGs “problem” var løst. 

Derfor måtte vi tilbage til tegnebrættet. Vores indledende research af virksomheden 

SEABORG var dog så fængende, at vi valgte at holde fast i analysen af deres atomkraft 

teknologi. For selvom der i dag er flertal for atomkraft, er der stadig 41% der er imod (se bilag 

7). Vi undrer os over, om den trods alt store modstand der stadig er i Danmark, påvirker 

udviklingen af SEABORGs atomkraft teknologi?  

 

SEABORG betegnede selv public opinion som en af deres største udfordringer, men hvilket 

forhold er der egentlig mellem diskurser og SEABORGs atomkraft teknologi? Ifølge professor 

Langdon Winner, der i 80’erne beskrev hvordan teknologier formes af sociale forhold, så 

indgår al teknologi i et dialektisk forhold med mennesker og de sociale tendenser omkring 

teknologien. Både teknologi og mennesker påvirker hinanden i en uendelig cyklus. Hvis vi 

antager, at dét er rigtigt, hvad betyder det så for SEABORG technologies, at der er diskurser 

der er blevet mere positivt indstillet over for atomkraft? Disse tanker og overvejelser har ført 

til følgende problemformulering: 

Hvilket forhold er der mellem de sociale diskurser om atomkraft i 2022 og 

udbredelsen af SEABORGs MSR teknologi?  

Denne problemformulering vil vi besvare ud fra følgende tre delspørgsmål: 

1. Hvordan fungerer SEABORGs atomkraft teknologi?  

2. Hvilke diskurser kan vi identificere vha. interviews om atomkraft i 

Danmark anno 2022? 

3. Hvilke drivkræfter og barrierer findes der for udbredelsen af SEABORGs 
atomkraft teknologi?  
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Definitioner:  

Atomkraft teknologi: Et udtryk vi alene i indledningen har brugt en del, men der er mange 

forskellige typer af atomkraft teknologier. For eksempel SFR (Sodium-cooled fast reactor), 

SCWR (Supercritical-water-cooled reactor), VHTR (Very-high-temperature gas reactor), GFR 

(Gas-cooled fast reactor), LFR(Lead-cooled fast reactor), og sidst men ikke mindst MSR 

(Molten salt reactor). Når vi i dette projekt skriver “atomkraft teknologi” refererer vi til MSR 

teknologien, der således er projektets teknologiske afgrænsning.  

 

Diskurser: Diskurs betyder samtale og er mere specifikt en offentlig samtale der kan komme til 

udtryk gennem forskellige medier. En diskurs kan således være alt fra et videoklip til en lov 

eller et opslag på sociale medier. Derfor har vi under “Teori” beskrevet hvordan dette projekt 

mere konkret forholder sig til og anvender diskursbegrebet.  

 

SEABORG: En danskejet virksomhed der blev grundlagt i 2014 af fem PhD venner i deres 

“ølklub”. Siden da har de udviklet en særlig MSR teknologi som flere investorer har investeret 

i. Blandt andet investeringsselskabet Heartland og Vækstfonden.  

I skrivende stund har de over 100 ansatte og kontorer i Danmark, Singapore og Japan.  

 

Public Opinion: Direkte oversat fra engelsk betyder det “den offentlige holdning” og refererer 

til “den offentlige forståelse”. En af SEABORGs største udfordringer da de under 

problemformuleringsseminaret gav en præsentation om deres største udfordringer, som de 

gerne ville have os studerende til at undersøge.  
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Afgrænsning: 

Vi har i gruppen været nødt til at afgrænse projektet indenfor visse områder, disse områder er 

grundet forskellige problematikker, der har haft betydning for projektets udførelse i praksis. 

Projektet er afgrænset geografisk, teoretisk, metodisk & tidsmæssigt som vi vil komme ind på 

i dette afsnit.  

 

Geografisk: Dette projekt er geografisk afgrænset til Danmark, med danske diskurser, 

informanter og en dansk virksomhed. Vi har dog anvendt kilder der kommer fra andre steder 

end Danmark. 

 

Teoretisk: Interessen for atomkraft i Danmark er på ingen måde “noget nyt”. Derfor findes 

der omfattende teorier indenfor emnet, af varierende kvalitet. Vi har udvalgt de teorier og 

modeller, som vi mener er mest relevante for besvarelsen af problemformuleringen. Det er 

dog vigtigt at understrege, at fordi der er så omfattende teori indenfor området, har vi udeladt 

visse teorier, for at overholde projektets rammer og afgrænsning.  

 

Metodisk: Projektet er afgrænset metodisk til empiri, informanter & interview format, vores 

informanter er splittet over flere steder i landet, af praktiske årsager har vi foretaget en 

blanding af  telefoninterviews og fysiske interviews. vi har besluttet, at hvor det har været 

svært at mødes med vores informanter, har vi inviteret dem til en telefonsamtale i stedet. 

denne beslutning er taget på baggrund af tid der skulle bruges på planlægning & transport 

til/fra informanter.  

 

Tidsmæssig: I dette projekt har vi afgrænset tidsmæssigt i forhold til de diskurser der 

kommer fra vores foretaget interviews.  
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Semesterbinding: 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) er semestrets primære dimension, og er forankret i 

en humanvidenskabelig tradition som har fokus på relationer mellem teknologier, mennesker, 

kulturer og samfund. (RUC 2022) I denne rapport vil dimensionen primært centrere sig 

omkring vores problemformulering: Hvilket forhold er der mellem de sociale diskurser om 

atomkraft i 2022 og udbredelsen af SEABORGs MSR teknologi?  

Hvor der vil kigges på diskurser og fortællinger i befolkningen mht. atomkraft teknologi, dens 

sikkerhed/frygt. Dette er interessant at undersøge, fordi historisk set er atomkraftteknologien 

set som en ”usikker” måde at skabe energi på, grundet dens mange velkendte historier hvor 

det er gået galt, og desuden også forurening i form af radioaktivt affaldsprodukt. Gennem 

etnografiske metoder vil vi undersøge og analysere forholdet mellem mennesker, og 

atomkraft teknologi, ved at kigge på dens diskurser blandt den danske befolkning. 

 

Tekniske systemer og artefakter (TSA) er projektets sekundære semesterbinding. TSA er et 

fag der fokusere på en given teknologi eller artefakt. Faget lægger vægt på de teknisk-

videnskabelige aspekter ved en teknologi, ved at analysere teknologien i forskellige dele. 

(Ibid.) En måde at gøre dette på er gennem en en model der præsenteres i faget TSA og kaldes 

TRIN-modellen.  

 

TRIN-modellen indeholder disse forskellige aspekter som en slags analyseramme, som et 

værktøj til at analysere en teknologi. I dette projekt har vi taget udgangspunkt i trin 1, indre 

mekanismer og processer, hvor vi beskriver hvordan SEABORG’s atomreaktor fungerer, da det 

er centralt for os at forstå teknologien for at kunne analysere forholdet mellem teknologien og 

den igangværende atomkraft debat. Efterfølgende kigger vi på Trin 3 teknologiens utilsigtede 

effekter, for at redegøre for teknologiens sikkerhed og eventuelle problematikker. Til sidst vil 

vi undersøge trin 4 teknologiske systemer for at se SEABORGs system i et makroperspektiv. 

Sidst men ikke mindst ser vi på trin 6 drivkræfter og barrierer, som omhandler den sociale 

konstruktion af teknologien, og åbner op for yderligere perspektiveringer.  
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Teori:  

Videnskabsteori: 

Projektets videnskabsteoretiske ståsted dikterer hvilke svar og handlemuligheder vi har, 

afhængig af hvordan vi besvarer fundamentale spørgsmål såsom: Hvad er viden? Hvad er et 

menneske? etc. Derfor vil vi først redegøre for de videnskabsteoretiske “briller” vi har valgt at 

anvende, før vi præsenterer de valgte teorier og modeller.  

 

Dette projekt er baseret på forskellige tekstlæsninger og semistrukturerede kvalitative 

interviews, fordi vi som udgangspunkt ser teksterne og informanterne som aktive 

medproducenter af kulturelle og sociale processer. Skabt på baggrund af - og med til at 

genskabe - verden. Dette er en grundlæggende konstruktivistisk forståelse.   

 

Konstruktivismen har mange forskellige former (socialkonstruktivisme, empirisk 

konstruktivisme, systemisk eller kognitiv inspireret konstruktivisme, dekonstruktivisme, 

etc.), men de er alle som udgangspunkt inspireret af en fænomenologisk tankegang. 

Fænomenologien arbejder ud fra antagelsen, at den verden vi lever i, skabes i bevidstheden. 

(Husserl 1927) Og med konstruktivismen understreges, at menneske og verden ikke 

meningsfuldt kan forstås som adskilte, men at de altid, på en eller anden måde, er en 

integreret del af hinanden (Schmidt 2022).  

 

Det betyder dog ikke, at “alt er subjektivt”, og at den “objektive” verden ikke findes. Men 

erkendelse eksisterer ikke i sig selv - den er altid rettet mod noget. Bevidstheden er altid 

bevidst om noget. Jeg’et opfatter, tænker og forestiller sig, hvorved der fokuseres på noget, 

mens andet glider i baggrunden. Ting eksisterer ikke bare. Derfor kan de heller ikke 

repræsenteres objektivt i bevidstheden. Tingene “stiller sig frem” for bevidstheden, der 

former sin egen oplevelse af dem og giver dem mening. (Ibid.)  
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Diskursteori:  

Diskursanalyse, diskurser, diskursteori, mv. er et værktøj der har været under udvikling i flere 

årtier og stadig diskuteres i dag. Et værktøj der kan være “flyvsk” og derfor ubrugeligt for 

nogle, mens andre anvender det som et videnskabeligt redskab til at strukturere og forstå 

noget så kompliceret som hvordan vi mennesker skaber mening i livet, samt hvordan den 

proces kan påvirkes og konstant ændres. Teorien bag dette værktøj blev udviklet af blandt 

andre Michel Foucault, Stuart Hall, Margaret Wetherell, Jonathan Potter, m.fl. Det er således 

deres skuldre vi står på, skønt vi grundet pladsmangel har prioriteret ikke at inkludere en 

redegørelse for diskursteori og f.eks. sprogets store betydning inden for denne teori. 

(Howarth 2000)  

Selv ordet “diskurs” kan defineres på mange forskellige måder, men generelt er det et begreb 

for den måde vi taler om og forstår verden på. Diskursanalyse er således en verdensforståelse 

der er baseret på sprog og “fortællinger”. Derfor kan diskursteori siges at være en form for 

videnskabsteori i sig selv, men er et betydeligt mere konkret værktøj der kan anvendes til at 

analysere enhver form for diskurs. Eftersom “diskurser” kan være alt fra et videoklip til et 

billede eller en lov, er det vigtigt at definere hvordan diskursbegrebet bliver anvendt i det 

pågældende projekt. I dette projekt, der ser med primært konstruktivistiske 

videnskabsteoretiske briller, vil vi anvende diskurs i forlængelse af en socialkonstruktivistisk 

forståelse, hvor diskurs: “er et udtryk for, at mennesket sprogligt konstruerer forståelser og 

opfattelser af fænomener og begivenheder.” (www.gymdansk.dk)  

Mere specifikt opbygges en diskurs af alle former for kommunikation (billeder, video, tekster, 

interaktioner med andre mennesker, egne fortællinger, mm.), i alle former for medier. En 

enkelt tekst indeholder i sig selv en diskurs, men skrives typisk ind i en generel diskurs med 

andre tekster. I dette projekt vil vi fokusere på disse generelle diskurser omkring atomkraft i 

Danmark, ved at analysere kvalitative interviews samt offentligt tilgængelige artikler fra 

diverse medier. Desuden vil der inden for diskursanalyse ofte være flere diskurser om det 

samme emne og disse forskellige diskurser “slås om at blive den herskende diskurs, den 

herskende verdensopfattelse.” (Ibid.)  

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at pointere, at grundet den slåskamp diskurser altid 

befinder sig i, så er diskurser en konstant foranderlig størrelse. De er i teorien altid til 

diskussion og er således ikke faste størrelser, men er i konstant bevægelse og forandres ud fra 

hvilke andre diskurser der indblandes i fortællingerne.  
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SCOT:  

SCOT er en forkortelse for Social Construction of Technology og kan beskrives som en 

bevægelse der argumenterer for, at teknologier formes af de sociale verdener teknologien 

indgår i. Professorer som Langdon Winner, David Nye, Pinch and Bijker 1987, Staudenmaier 

1985, Michel Foucault, Ronald Kline and Trevor Pinch (1996), m.fl. kan siges at tilhøre denne 

teoretiske skole. De argumenterer hver især i deres værker for det dialektiske forhold der 

findes mellem teknologi og mennesker. (www.sciencedirect.com)  

En pointe der er særligt tydelig i dag, hvor de fleste kan nikke genkendende til, at f.eks. 

telefoner og internettet har ændret på vores adfærd, samt at vores adfærd påvirker 

teknologien. Derfor er det relevant at inkludere SCOT i analysen af forholdet mellem diskurser 

og SEABORGs atomkraft teknologi.  

 

Mere specifikt argumenterer SCOT for, at: “teknologi ikke kan forstås uafhængigt af de 

mennesker, der anvender den. Forskere må derfor identificere de relevante sociale grupper, der 

benytter teknologien eller afviser at gøre det.” Derudover påpeges, at: “En relevant social 

gruppe må have et ‘forhold’ til den givne teknologi, for at den kan give mening eller udgøre et 

problem for gruppen. Som Pinch og Bijker (1984: 414f) påpeger, følger det, at producenter og 

(for)brugere nærmest altid kan regnes som relevante sociale grupper, men forskere må også 

tage højde for mindre iøjnefaldende grupper.” (Skogemann 2021 :49-50) 

Hvis vi antager, at dette dialektiske forhold også gælder atomkraft teknologi og diskurserne i 

Danmark, så argumenterer SCOT for, at hvis der sker en teknologisk ændring som f.eks. 

SEABORGs MSR-reaktor, kan den teknologiske ændring skabe et “cultural lag”, indtil kulturen 

har indhentet teknologien.  

 

Langdon Winner: 

Eller som Langdon Winner pointerer: “Langdon Winner's (1986) claim that society cannot have 

nuclear power without hierarchical organization. Winner's broader claim is that technologies 

necessitate particular forms of political organization. This principle of technological 

determinism leads to the commonly held view that technology determines society; that is, when 

technologies are adopted and used, they change the character of society.” (Winner 2020) Med 

andre ord, når teknologier adopteres af samfundet og visse sociale grupper, kan de 

teknologier føre til sociale forandringer og ændre mønstre i social adfærd. Derfor er en af 
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hans hovedpointer da også, at man skal forholde sig kritisk og tage ansvar for den teknologi 

man skaber. Winner påpeger vigtigheden af, at spørge: ”… As we “make things work”, what kind 

of world are we making?” (Ibid.:17) Dog er det vigtigt at huske på og kunne skelne mellem, at 

det ikke er teknologien i sig selv der er politisk, men de sociale forhold omkring teknologien 

der altid vil være politisk på den ene eller anden måde: “Det er ikke overraskende at opdage, at 

forskellige former for tekniske systemer er dybt sammenvævet med vilkårene for moderne 

politik.. Men at argumentere for, at bestemte teknologier i sig selv har politiske egenskaber, 

fremstår umiddelbart fejlagtigt.” (Winner 1980.: 345) 

 

Det var en stor diskussion på Winners tid, da der blev fremsat argumenter i mange forskellige 

kontekster for, at teknologier i en eller anden stand var politiske i sig selv. Winners læsning af 

de idéer førte til hans konklusion om, at der overordnet set var 2 måder hvorpå artefakter kan 

være politiske: 1) I tilfælde hvor opfindelsen/ systemet bliver til en måde at bilægge en strid 

på indenfor et bestemt fællesskab. 2) Menneskeskabte systemer der synes at fordre eller være 

bedst forenelige med særlige politiske holdninger.  

 

Winners hovedpointe var dog, at: “Det, der har betydning, er ikke selve teknologien, men det 

sociale eller økonomiske system, som den er indlejret i.” (Ibid.:346) Winner afrunder teksten 

med at understrege følgende pointe, der stadig er yderst relevant i 2022: ”I dag er folk ofte 

villige til at gennemføre drastiske ændringer i måden de lever på, for at tilpasse sig teknologisk 

innovation. Mens de samtidig modsætter sig tilsvarende forandringer, hvis begrundelser er af 

politisk art. Om ikke af andre grunde end denne, så er det vigtigt, at vi forsøger at opnå en 

klarere forståelse af disse forhold, end vi har haft for vane hidtil.” (Ibid.: 363) 

 

David Nye: 

Selvom vi ikke brugte ordet ”teknologi” før det 20. århundrede, så er teknologi et begreb vi 

har beskæftiget os med i årtusinder. Helt tilbage fra stenalderen, da vi begyndte at anvende 

teknologi i form af sten, hvorfor professor David Nye også bruger Stonehenge som eksempel 

på hans definition af teknologi, der er baseret på evolution. 

 

Nye er desuden enig med Winner i, at teknologi er dybt forbundet med det at være menneske: 

“Technology matters because it is inseparable from being human. Devices and machines are not 
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things “out there” that invade life. We are intimate with them from birth, as were our ancestors 

for hundreds of generations.” (Nye 2006: 1) Ligesom Winner understreger Nye betydningen af 

det sociale aspekt ift. teknologiudvikling og lægger særligt vægt på ”storytellingen” omkring 

udviklingen af ny teknologi: “A tool always implies at least one small story. There is a situation; 

something needs doing. Someone obtains or invents a tool in order to do it.. And afterwards.. 

there is a new situation. Admittedly, this is not much of a narrative.., but to conceive of a tool is 

to think in time and to imagine change.” (Ibid: 5) 

 

Derfor er en af nøgleingredienserne i teknologiudvikling, ifølge Nye, vores fantasi – altså hvad 

vi betragter som muligt og umuligt. Som Nye skriver: “Either to tell a story or to make a tool is 

to adopt an imaginary position outside of immediate sensory experience. In each case, one 

imagines how present circumstances might be different.”(Ibid.: 3) Som Nye selv påpeger er det 

dog blot hans holdning og han inviterer sine læsere til selv at udforske bedre definitioner: ”My 

answers are provisional, until readers find better ones.” (Ibid.: Preface)  

 

Hovedpointen indenfor SCOT skolen som vi vil anvende i dette projekt er, at de historier vi 

fortæller os selv og hinanden er med til at påvirke udviklingen af teknologier og vice versa. 

Mennesker og teknologier indgår i et dialektisk forhold og påvirker hinanden uanset om vi vil 

det eller ej. Derfor er de historier vi skaber og deler om teknologier så vigtige, fordi de 

påvirker drivkræfter og barrierer for udbredelsen af nye teknologier.  

 

TRIN modellen:  

Der er en vis debat omkring TRIN modellen. Er det en teori eller en metode? Grundet den 

debat finder vi det relevant at redegøre for vores fortolkning af TRIN modellen. Vi har valgt at 

anvende den som en teori, men eftersom den ikke indeholder decideret teoretiske pointer 

eller begreber, vil TRIN modellen i dette projekt fungere som en analyseramme der er med til 

at strukturere analysen.  

Akronymet i TRIN-modellen, står for Teknologi, Radikalt, Inkrementelt design i Netværk. En 

model der blev “opfundet” i 2018, da forfatterne Niels Jørgensen m.fl. ikke kunne finde en 

eksisterende model, der levede op til formålet om at analysere og beskrive en teknologi. 

Denne “nye” TRIN model har seks centrale begreber, der anvendes til at inspirere til analyser 

og beskrivelser af teknologier (Jørgensen, 2018).  
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1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

2. Teknologiers artefakter. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer. 

5. Modeller af teknologier. 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. 

 

En af de særlige egenskaber ved TRIN modellen er dens “fokus på områder uden for 

teknologiers produktion og design.” (Ibid.: 5) Hvorfor den er relevant i kombination med STS, 

der også fokuserer på de sociale forhold omkring teknologier, frem for produktion og design. 

Vi har prioriteret at analysere SEABORGs atomkraft teknologi ud fra trin 1, 3, 4 og 6. 

 

Trin 1: Det er vigtigt først at have en dybdegående beskrivelse af hvordan en teknologi 

fungerer, før det giver mening at analysere den. Derfor har vi inkluderet en analyse af 

SEABORGs atomkraft teknologis indre mekanismer og processer, der jvf. TRIN modellen 

beskrives som: “De centrale mekanismer og processer i en teknologi, som bidrager til at opfylde 

teknologiens formål.” (Ibid.: 6) Desuden lægger TRIN-modellen op til, at det er en 

vurderingssag, hvilke mekanismer og processer, der er de centrale. (Ibid.: 7) 

 

Trin 3: Ifølge TRIN modellen er der to overordnede typer af ”utilsigtede effekter”:  

1) Vedvarende effekter og 2) Risici. Vedvarende effekter er de utilsigtede effekter ved en 

teknologi der er til stede hele tiden når en teknologi anvendes. Risici derimod er utilsigtede 

effekter der opstår under uheldige omstændigheder som for eksempel slid og manglende 

vedligeholdelse eller eventuelt ekstraordinære belastninger. Uanset hvilken type teknologi 

man anvender, vil der altid være visse utilsigtede effekter. Derfor er det vigtigt at være 

bevidst om de eventuelle utilsigtede effekter ved en teknologi, inden man installerer eller 

anvender den pågældende teknologi.  

 

Trin 4: Det er relevant at inkludere en analyse af de Teknologiske Systemer omkring 

SEABORGs atomkraft teknologi, fordi den udvikles i en privatejet virksomhed. Virksomheder 

er i sig selv komplekse systemer, hvorfor det er vigtigt at analysere dette “helikopter” 

perspektiv, for at forstå det teknologiske system teknologien udvikles i. Som Jørgensen m.fl. 
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selv beskriver det: “Trin 4 om teknologiske systemer er et slags “makro-punkt”, som fokuserer 

på de store sammenhænge omkring en teknologi.” (Ibid.: 9) 

 

Trin 6: Sidst men ikke mindst er det relevant at inkludere en analyse af SEABORGs atomkraft 

teknologis drivkræfter og barrierer. Vi valgte at inkludere dette trin efter den indledende 

analyse viste, at der var flere relevant pointer der bedst hører under dette trin frem for de fem 

andre. For på trods af visse overlap med trin 4 giver trin 6: “mulighed for at arbejde mere 

samlet med en teknologi og spørge hvorfor vi overhovedet har fået den?” (Ibid.: 54)  

 

Metode: 

Desk Research:  

Da vi startede på projektet, kastede vi os ud i at undersøge feltet. Vi var nysgerrige om hvilke 

rapporter og litteratur der var udgivet omkring atomkraft, og specielt om atomkraftens 

drivkræfter og barrierer. Dette gjorde vi, da det er vigtigt at danne sig et overblik over feltet, 

og have en grundig forståelse af emnet inden man går for langt ud af ét spor. Undervejs i 

research fasen, fandt vi en megafon undersøgelse, der handlede om danskerens public opinion, 

som på daværende tidspunkt, var lige præcis noget af det vi havde tænkt os med projektet. Da 

vi på dette tidspunkt i projektet skrev projektet i samarbejde med Seaborg (som vi har valgt 

ikke at gøre alligevel). Ville vi gerne have projektet skulle give Seaborg en ny information. 

Efter den opdagelse, besluttede vi os derfor at ændre fokus fra hvad vi oprindeligt havde 

tænkt, og finde en ny retning for projektet, det havde den betydning at vi ikke kunne begynde 

at samle empiri før vi kendte projektets nye retning, og vi gik derfor tilbage til desk research 

for at bruge tiden fornuftigt. 

  

Dokumentanalyse:  

Efter en grundig desk research, har vi udvalgt fire artikler der belyser de diskurser vi kunne 

identificere i vores interviews. De identificerede diskurser er frygt, viden, klima, politik, social 

arv, og fremtiden.  

Den første artikel hedder “EU vil kategorisere gas og atomkraft som grønt”. Artiklen er fra fra 

6. juli 2022, og handler om en flertalsbeslutning der blev taget i EU-Parlamentet og indebærer, 

at man vil kategorisere naturgas og atomkraft som bæredygtige investeringer. Dette flertal 
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mener, at man aldrig vil nå i mål med klimaambitionerne for 2030 og 2050, hvis ikke naturgas 

og kerneenergi skal hjælpe til et stykke af vejen. nyheder (www.nyhedertv2.dk) 

 

Den anden artikel er fra 22 feb 2022, og titlen lyder “Der er flere argumenter for og imod: Er 

atomkraft farligt, dyrt og tidskrævende?” og som titlen på artiklen, handler artiklen om netop 

disse argumenter for og imod atomkraft teknologi, denne artikel er objektiv, og supplere til 

videns diskursen vi har identificeret i vores interviews. Artiklen er fra (www.Tjekdet.dk), 

Danmarks politiske uafhængige fakta medie.  

Den tredje artikel er fra børsen og handler om den politiske og ikke mindst økonomiske frygt 

for atomkrafts rolle til at nå 2030 og 2050 målsætningerne for Danmark: “Morten Helveg 

Petersen (R) har været chefforhandler på EU's netop vedtagne strategi for havvind. Han frygter, 

at investeringer, som kunne være gået til vindmøller, nu risikerer at lande i nye naturgas- og 

atomkraftværker.” (www.børsen.dk) 22 feb 2022.  

Den fjerde artikel er fra d. 13. december 2022, og handler om det nylige gennembrud i 

fusionsenergi, hvor amerikanske forskere for første gang har lykkedes med at skabe overskud 

af energi ved en atomsammensmeltning. “Forskere når gennembrud med ny energiform: 'Det er 

fuldstændig fantastisk'” (www.dr.dk) 

 

Dokumenter er ikke neutrale kilder. Dokumenter konstruerer deres egen virkelighed, og man 

skal derfor se dem som tekster og ikke som korrekte “beviser” /gengivelser af den sociale 

virkelighed. Tekster er konstrueret ud fra konventioner i den sociale virkelighed. I 

dokumentanalyse er det derfor vigtigt at undersøge teksternes form og funktion, og hvilket 

formål dokumentet/teksten er skabt til. I dokumentanalyse kan man undersøge retorikken i 

teksten for at undersøge, hvordan teksten “overtaler” læseren. Endvidere er det vigtigt at 

kigge på tekstens forfatter (produktion) samt modtager/læser (konsumering). Ofte er tekster 

og andre dokumenter intertekstuelle, hvilket vil sige at “værdien” i en tekst går på tværs af 

andre tekster og dokumenter - værdien ligger i relationen mellem teksterne og 

dokumenterne. Dermed skal man undersøge hvordan dokumenter er produceret, cirkuleret, 

læst, gemt og brugt. 

 

Dokumenter skal ikke bruges til at understøtte og validere andre data, man skal benytte og 

undersøge dokumenter som det data de er i sig selv. (Atkinson & Coffey 201) 

http://www.nyhedertv2.dk/
http://www.tjekdet.dk/
about:blank
http://www.dr.dk/
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I dette projekt havde vi planlagt at bruge dokumentanalyse til at validere vores data fra vores 

foretaget interviews, for at tilføje troværdighed til vores forskningsundersøgelse, samt 

reducere potentiel bias ved at søge information fra forskellige kilder, med forskellige 

afsendere/forfattere, da vi originalt var interesserede i at supplere vores interviews med 

dokumenter fra forskellige offentlige medier. Grundet tid- og plads mangel, samt et 

gruppemedlem der gik ud af gruppen og udfordringer med ordblindhed, var vi dog nødt til at 

prioritere hvilke dele af analysen vi ville fokusere på. I den prioritering valgte vi ikke at 

inkludere disse artikler, men de har alligevel fungeret som en baggrundsviden for os som 

forskere.  

 

Kvalitative interviews: 

I det følgende metodeafsnit beskrives fremgangsmåden for, hvordan problemstillingen søges 

at besvares bedst muligt med fokus på fodarbejdet op til projektets analyse af den indsamlede 

empiri. til at starte med introduceres de to interviewformer, kvalitative og kvantitative 

interview og derefter præciseres og begrundes den valgte interviewform for projektet. Senere 

beskrives processen for valget af informanter, og deres funktion ved interviewets udspil, 

etiske overvejelser, udarbejdelsen af interviewguiden og en revurdering af udførelsen af vores 

interviews. Udgangspunktet for interviewets forarbejde er bogen ”InterView – En Introduktion 

Til Det kvalitative forskningsinterview”, skrevet af Steiner Kvale (1997). Bogen vil danne 

fundamentet for centrale begreber og metoder ved et interview, som bruges i dette 

metodeafsnit og senere anvendes i projektets analyse. 

  

Formålet med vores interviews er at identificere, de diskurser der finder sted hos de danske 

indbyggere, der har skiftet holdning om de henholdsvis er for eller imod udviklingen af 

atomkraft teknologi. Kvalitative interviews tillader en grundig undersøgelse af særlige forhold 

mellem bestemte diskurser og kontekst. I modsætning til den kvantitative metode hvis 

hensigt er at indhente kvantificerbare og generaliserbare data. Styrken ved det kvantitative 

interview er at det er muligt at teste hypoteser mellem forskellige grupper, da det er muligt at 

foretage komparative analyser og statistiske generaliseringer. (Kvale 1997:41) Styrken i den 

kvalitative metode er, at det er muligt at foretage en mere dybdegående analyse af et 

begrænset antal studier. Fordi vi gerne vil undersøge de enkeltes diskurser og årsager til de 

valg de har truffet. vil vi gøre brug af den kvalitative interviewform.  
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De interviews vi har foretaget, har været semistruktureret kvalitative interviews. Med denne 

metode ønsker vi at få et indblik i den interviewedes livsverden både før og efter deres 

holdningsskifte. “Det defineres som et interview der har til formål at indhente beskrivelser af 

den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne 

fænomener”. (ibid.:19)  

Projektets interviewguide var dannet med hensigten at stifte bekendtskab med den 

interviewedes livsverden og videre forske de centrale temaer som italesættes under 

interviewene.   

 

Udarbejdelse af interviewguide: 

Det semistruktureret interview, er en lidt mere afslappet interviewform, i den forstand at de 

spørgsmål der tilhører interviewguiden blot, er et skelet, eller en form for ramme 

intervieweren spørger ud fra, til at styre samtalen, til forskel for det strukturerede interview 

er det vigtigt at interview rammen ikke bliver for firkantet, at samtalen mister evnen til at 

kunne bevæge sig frit. ”Jo mere spontan interview proceduren er, desto større sandsynlighed vil 

der være for, at man får spontane, levende og uventede svar fra de interviewede. Og omvendt: Jo 

mere struktureret interviewsituationen er, desto nemmere vil den senere analytiske 

strukturering af interviewet vær” (ibid.: 134). I den første del af dette citat fra Kvale inviterer 

han intervieweren til at gå væk fra interviewguiden og stille spontane og nysgerrige 

spørgsmål til informanten i det semistruktureret interview.  

  

Interviewguide: 

I interviewets intro, takkede vi informanterne for deres deltagelse, vi fortalte dem at alle 

vores informanter, er anonyme og nævner, at hvis der på et tidspunkt skulle komme et 

spørgsmål de ikke har lyst til at svare på, er det helt okay, og vi bare fortsætter til næste 

spørgsmål derfra. Dette gjorde vi i gruppen for at give en lille introduktion til samtalen, og 

forsøge at bløde informanterne op, og sætte en stemning op til en behagelig hyggelig samtale, 

i tilfældet af at vores informanter skulle være nervøse, eller ikke ville have at deres navn eller 

personlige data var til at finde nogen steder.  Vi fortalte desuden informanterne, at vi er mest 

interesseret i deres fuldkommen ærlige mening, for at lægge et fundament for at vi hellere vil 

have deres ærlige mening end de lægger skjul på noget de tænker. Til sidst i introen spurgte vi 
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informanterne om vi måtte tage en lydoptagelse af interviewet. Først efter deres tilladelse 

starter vi optager programmet og interviewet startes.  

I interviewet ville vi gerne vide, hvem vi snakkede med til at danne os en profil over 

informanten, da det er relevant i forhold til diskursanalysen. Vi spørger derfor ind til 

informanternes private sfære. Spørgsmålets anden funktion er at også til at starte interviewet 

blødt og nemt ud, så informanten føler sig tryg ved situationen.  

De følgende spørgsmål i interviewguiden handler om informanternes nuværende holdning til 

atomkraft, hvorfor de førhen har været imod atomkraft, og hvilke årsager der har været til at 

informanterne har skiftet deres holdning om emnet. til slut i interviewguiden stillede vi 

hypotetiske spørgsmål der handlede om informanternes fremtidsønsker og fremtidssyn på 

atomkraft.  
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Telefon & fysiske interviews: 

Vi har i alt foretaget seks interviews hvoraf fire af dem har været over telefon, og to er 

foretaget fysisk. Vi ville have foretrukket, at alle interviews var foretaget fysisk, men logistisk 

var det ikke muligt for gruppen at foretage dem alle fysisk. Vi ville gerne have så mange 

interviews og diskurser med i opgaven. Derfor foretog vi telefoninterviews for de 

informanter, vi havde fundet, hvor vi ikke kunne få et fysisk interview til at lade sig gøre. 

Ulempen ved telefoninterviews er, at det ikke er muligt at tyde kropssprog, man ikke kan se. 

Fordelen er derimod, at vi kunne finde flere informanter der har tid og lyst til at deltage i 

vores undersøgelse.  

 

 

Valg af informanter: 

Vi fandt alle informanter gennem et 

facebook Opslag på 

siden  “Atomkraft- ja tak”. Opslaget 

på facebook siden resulterede i at 

der var nogen af vores informanter, 

der kontaktede os på mail, mens 

andre informanter var fundet 

gennem kommentarfeltet på 

opslaget der viste interesse i at 

deltage i et interview, som vi 

kontaktede efterfølgende. I opslaget 

efterlyste vi personer der havde 

skiftet holdning inden for atomkraft, 

da vi er interesseret i de diskurser 

der kan belyse en fortælling om 

deres oplevelser med atomkraft både for og imod. Dette gør alle vores informanter biased da 

de alle er pro atomkraft. Vi gik dog med denne beslutning af tidsmæssige besparelser, fordi vi 

tænkte at informanterne ville være mere interessante og vi ville kunne få mere ud af 

interviewene med denne baggrund inden for tidsrammen af semesterprojektet.  
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Efterbehandling: 

I efterbehandling af de foretagede interviews har vi transskriberet interviewene. Vi har valgt 

under transskriberingen at udelade nogen udråbsord, men samtidig beholdt dem der hvor vi 

kunne fornemme informanterne brugte det til at reflektere over hvad de havde sagt. Vi har 

foretaget en strategisk transskribering af det ene interview (bilag 8), da mange af diskurserne 

fra tidligere interviews blot blev gentaget og materialet således var mættet. Desuden var 

interviewet over dobbelt så langt som de andre og derfor tilsvarende tidskrævende at 

transskribere i helhed.  

Efter transskribering, har vi inddelt transskriptionerne med farver, ud fra de diskurser der 

kom til udtryk undervejs. Dette gjorde vi for at skabe overblik over de transskriberede 

tekster, og for at skabe et system til diskursanalysen. 
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Analyse: 

Følgende analyse af de tre delspørgsmål fungerer som en besvarelse af den overordnede 

problemformulering: Hvilket forhold er der mellem de sociale diskurser om atomkraft i 2022 og 

udbredelsen af SEABORGs MSR teknologi?  

 

Trin 1: Teknologiens indre mekanismer og processer 

Før vi kan analysere diskurserne er det vigtigt at have en grundig forståelse af SEABORGs 

atomkraft teknologi. Som beskrevet i teoriafsnittet vil vi analysere den ud fra TRIN modellens 

Trin 1. Seaborg Technologies er i gang med at udvikle en ny generation af atomreaktorer – et 

teknologisk system som de kalder Compact Molten Salt Reactor (CMSR). Dette teknologiske 

system er en del af et større system som er designet til at transportere deres salt reaktorer til 

havnebyer rundt omkring i verdenen. Dette vil de gøre ved at bygge disse salt reaktorer ind i 

containerskibe.  

 

Figur 1: En illustration af SEABORGs atomreaktor systemdesign (Photopoulos, 2021)  

 

Design af hele systemet er stadigvæk i konceptfasen. CMSR-reaktoren kan generere op til 250 

MW i varmeenergi, som enten kan bruges til procesvarme eller 100 MW elektrisk energi, dvs. 

op til 1 GW af elektrisk energi fra hele systemet. Reaktoren forventes at kunne passe i en 20 

fods container og generere nok strøm eller fjernvarme til en større provinsby, ideen er at 



Roskilde Universitetscenter    HUMTEK                                                          18-01-2023 
Institut for Mennesker & Teknologi                   3. Semester  V2224809424 

Side 23 af 65 
 

reaktorerne i container- skibene vil være mobile og skal bruges som et supplement for andre 

vedvarende energikilder som vind og solenergi- hvis det kan lade sig gøre.. Seaborg 

Technologies ambitioner er at levere energi til sydøstasiatiske lande der ikke har kapital til en 

alternativ energikilde end kul og olie.  

 

Atomreaktoren, er drevet på salt og uran, kort og simpelt virker reaktoren således, at der 

tages en fluorit saltkrystal i en meget ren form og smelter, så tilføjes der uranbrændsel i det 

allerede smeltede salt. Denne blanding kan de pumpe ind i  reaktorkernen og derved generere 

energi gennem kemiske reaktioner der opstår inde i reaktoren. Reaktorens primære kredsløb 

og omgivende systemer (se figur 2), inkluderer et afskåret billede af reaktor beholderen til 

venstre, en dræntank i bunden, en kemi kontrolenhed til højre og en primær varmeveksler 

bagved. 

 

Figur 2: Figur af SEABORGs CMSR teknologi (SEABORG, 2022)  

  

Det flydende flour salt i reaktoren skal holdes over 450 °C i temperatur, sådan at det kan 

holde på den flydende tilstand. I tilfældet af et uheld ville opstå, og reaktorens radioaktive 

indhold skulle sprede sig, vil det radioaktive brændstof blot størkne til en fast form, nedkøling 

og derved minimere radioaktivt nedfald i miljøet. Saltet er dog stadig radioaktivt og bør ikke 

nærmes af den almindelige borger. Det at materialet er af fast form, i tilfældet af uheld eller 

angreb, gør oprydningen meget nemmere, i forhold til et konventionelt atomkraftværk med 

eksempelvis gasser.  
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Når flour salt og uran blandes, giver det en brændsels salt. Grundet kædereaktionen der 

kommer fra uranen der når en neutron kommer i kontakt med uranen. Brændsels Salten løber 

rundt i rør i reaktorkernen hvor den er omgivet af moderator salt – en smeltet salt der ikke 

indeholder uran – som nedkøler reaktoren ved at absorbere neutroner fra uranen og salt 

blandingen. Motoren i CSMR-reaktoren er drevet på en nuklear proces hvor man brænder 

uran af.   

I uranen sker der en kædereaktion hvor atomkerner spalter, når en atomkerne spalter bliver 

der frigivet energi i form af varme. I CSMR-reaktoren bliver varmen overført i form af flere 

varmeveksler fra reaktorkernen til en anden varmeveksler, hvor varmen fordamper, derefter 

driver vanddampen en turbine der drejer rundt og derigennem skaber strøm. Det er dog 

vigtigt at understrege, at hvad vi ved, har SEABORG endnu ikke færdigudviklet deres CSMR-

reaktor teknologi. Så vidt vi kunne finde frem til er deres udfordring,  at deres reaktor skal 

være mere modstandsdygtig overfor den bestråling der kommer for kædereaktionen af det 

smeltede salt. Som de viser i laboratoriet i en udsendelse fra Tv2lorry.   

 

Figur 3: skærmbillede fra tv2lorry udsendelse “De bygger atomkraft på Nørrebro”, 2021. 

Billedet viser en laboratorieskala simulation af reaktor metallet før og efter det har været i 

berøring med det smeltede salt fra reaktoren. Dette skyldes bestrålingen fra kædereaktionen i 

det smeltede brændsels salt, . SEABORG’s største opgave er at få bygget en reaktor der er 

modstandsdygtig nok til modstå de ekstreme forhold fra den kemiske kædereaktion der 

opstår i saltet, hvor uranen spalter atomer og genererer varme. (www.tv2lorry.dk) 

(www.youtube.com)  

http://www.youtube.com/
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Trin 3: Utilsigtede effekter 

Nu hvor vi har en detaljeret forståelse af teknologien kan vi dykke ned i det uundgåelige emne 

når man siger “Atomkraft” - nemlig de utilsigtede effekter. Uanset hvad vi mener og føler må 

vi erkende, at vi skal bruge energi. Spørgsmålet er hvilken energikilde der er bedst? Uanset 

hvilken energi teknologi vi vælger, vil der være utilsigtede effekter.  Atomkraft er en af mange 

måder at generere elektricitet. Dette er dens primære funktion, men som det er med 

teknologier vil der altid medføre utilsigtede effekter og atomkraft har historisk set haft et ry 

for at være en meget farlig teknologi. Mere specifikt er der hovedsageligt tre ting ved 

atomkraft der gør denne teknologi upopulær for mange mennesker: ulykker, affald og våben.  

 

Ulykker  

Historisk set har atomkraft fået meget opmærksomhed for dens voldsomme ulykker,  men 

sammenlignet med andre energikilder, hvor farligt er atomkraft så?  

“Siden både Tjernobyl-ulykken og tsunamien i Fukushima, er der forsket meget i, hvordan man 

kan gøre sikkerheden på kraftværkerne bedre, siger Bent Lauritzen, der forsker i atomkraft ved 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU).” (www.Tjekdet.dk) ”Han påpeger, at der ikke er sket 

nogen alvorlige ulykker på de kraftværker, der er blevet bygget inden for de seneste 20 år.” (ibid) 

Hvilket også afspejles i 

dataen.  “Death rates from energy 

sources are measured as the 

number of deaths from air 

pollution and accidents per 

terawatt-hour (TWh) of energy 

production.” 

(www.ourworldindata.org)  

Data viser, at én terawatt-time, 

er skyld i 0,03 dødsfald, når det 

produceres ved atomkraft. 

sammenlignet med kul, olie, og 

gas, fremstår atomkraft ganske 

sikker trods diskurserne om 

atomkrafts modgang.  

https://orbit.dtu.dk/en/persons/bent-lauritzen
http://www.tjekdet.dk/
http://www.ourworldindata.org/
https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energy?fbclid=IwAR3mvw5-AgoN70JY4BATovE7XP4pFoTgvUUSsNSEF7yKKCDTkxMLMSgu0YA
https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energy?fbclid=IwAR3mvw5-AgoN70JY4BATovE7XP4pFoTgvUUSsNSEF7yKKCDTkxMLMSgu0YA
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Våben  

En anden faktor der skræmmer borgere og politikere væk fra teknologien er dens anvendelse 

til våbenbrug. Dette er også en reel trussel for de konventionelle atomværker. En af fordelene 

ved Seaborgs CMSR-atomreaktor er, at deres reaktorbrændsel ikke kan bruges som våben, da 

hvis der skulle gå hul på reaktoren, ville indholdet blot løbe ud som en væske og derefter 

størkne til en hård saltmasse. 

 

Restaffald 

Teknologien er ikke kun tabu belagt grundet dens historiske katastrofer, der er naturligvis 

også problematikker i det affaldsstof der skabes ved konventionelle atomkraftværker “Når 

atomkraftværker har produceret strøm, efterlades der nemlig et radioaktivt restprodukt, som 

modstandere af kernekraft ofte udtrykker bekymring ved. “ (ibid) I forhold til SEABORG, og 

deres affaldsstof, mener de, at det vil være muligt at bruge som brændsel. Vi nævnte i starten 

de tre ting ved atomkraft der gør den upopulær for nogen. Uheld, affald, våben. Dette 

biprodukt fra atomkraftværker er et radioaktivt affald. “Det kan nemlig tage flere hundrede - 

endda mange tusinde - år, før affaldet ikke længere er radioaktivt. Indtil da kan det være farligt 

for mennesker, dyr og natur.” (ibid.)  

 

Kritikken lyder derfor på hvor man skal gøre af det, og hvordan man sikre at det radioaktive 

materiale ikke skader naturen og mennesker. “Vi kender godt de tekniske løsninger, hvor man 

graver forseglet affald flere hundrede meter ned i jorden i et depot, hvor det ikke trænger ud i 

miljøet. Og ifølge Det Fælles Forskningscenter i Europa-Kommissionen er det en sikker og 

fornuftig måde at håndtere det på,” (ibid)  

Der er altså styr på det tekniske i problematikkerne med affaldsstoffet ifølge europa-

kommissionen.  
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 Trin 4: Teknologiske Systemer  

Nu hvor vi har analyseret SEABORGs MSR teknologi på mikroniveau i trin 1 og har analyseret 

det mest populær emne ved atomkraft (de utilsigtede effekter), så lad os se nærmere på det 

overordnede system SEABORGs MSR teknologi indgår i.  

Langdon Winner skrev i 1980 en tekst med overskriften Do Artifacts have Politics?, hvori han 

skrev (oversat fra engelsk af Henrik Larsen): “Det, der har betydning, er ikke selve teknologien, 

men det sociale eller økonomiske system, som den er indlejret i.” (Winner 1980:346) Atomkraft 

teknologi indgår i et kæmpe system med store og små interessenter, der alle påvirker 

udviklingen af teknologien. For at forenkle det komplicerede system har vi identificeret seks 

kategorier med hver deres interessenter, som vi vurderer er mest betydningsfulde for 

SEABORGs nuværende situation.  
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Modellen viser seks overordnede kategorier: love og regler, kunder, virksomheden SEABORG 

ApS, konkurrenter, internationale organisationer og diskurser. Alle med afgørende indflydelse 

på SEABORGs MSR teknologi. Hvis der for eksempel sker en stor ændring inden for 

konkurrenter, så sol- og vindenergi pludselig blev betydelige billigere, ville det være en 

udfordring for virksomheden SEABORG ApS. Ligeledes, hvis love og regler i for eksempel 

Danmark blev ændret til at støtte atomkraft i samme grad som vi har støttet vindenergi, så vil 

det have en stor positiv effekt.  

 

De fleste af aktørerne i dette teknologiske system kender vi, men internationale 

organisationer som NEA, WNA og GIF er for de fleste nye navne, men afgørende aktører for 

SEABORGs MSR teknologi. Derfor vil vi kort præsentere dem her:       

 

WNA: Står for The World Nuclear Association. En organisation der: “produces nuclear 

generating capacity scenarios to 2030, principally for the purpose of forecasting uranium and 

nuclear fuel demand. These are also based on a “bottom-up” approach, considering the policies 

of individual countries and the prospects for nuclear expansion in each case.“ (NEA Rapport 

2012:77)   

 

GIF: Står for The Generation IV International Forum. En organisation der blev grundlagt i 2000 

og blev formelt etableret i 2001 med 9 lande.  “It is an international co-operative initiative 

which today has 13 participants to jointly develop one or more advanced reactor system. 

Argentina, Brazil, Canada, China, France, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation, 

South Africa, Switzerland, the United Kingdom and the United States are members of the GIF, 

along with the EU (Euratom).” (Ibid.)   

 

Sidst men ikke mindst står NEA for Nuclear Energy Agency og er OECD’s “intergovernmental 

agency that facilitates co-operation among countries with advanced nuclear technology 

infrastructures to seek excellence in nuclear safety, technology, science, environment and law.” 

(Ibid.)  

En pointe vi gerne vil fremhæve ved dette teknologiske system er, at SEABORG ApS er dansk, 

privatejet virksomhed. Det indebærer at de er nødt til, på sigt, at tjene penge, da de har en 

pligt over for deres investorer. Der er naturligvis risici forbundet med enhver investering, 
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men i dag er finansiering stadig en af de største barriere for atomkraft. Analysen af trin 3 

viste, at atomkraft kan erstatte fossile brændstoffer og realisere drømmen om en grøn 

energiomstilling. Men det vil kræve en økonomisk investering på 4 trillioner amerikanske 

dollars, frem til år 2050 (se bilag 9).  

 

En af de største barrierer for atomkraft i dag er således den samme som det var i 2012 - 

manglende finansiering: “financing is currently one of the major issues facing potential 

developers of new nuclear plants in many countries.” (Ibid.: 49)  

Som modellen over det teknologiske system viser, er alle aktører forbundet på kryds og tværs 

og påvirker således hinanden. Derfor kan kommunikationen omkring atomkraft være 

afgørende for problemet med den manglende finansiering og udviklingen af SEABORGs MSR 

teknologi. Fordi: “Establishing improved communication channels with all stakeholders is a 

necessary step towards promoting better understanding of the risks and benefits of nuclear 

energy, and the role it can play alongside other energy options. Beyond this, however, civil 

society should be engaged in the policy-making process for deciding the future of nuclear energy 

programmes, in the context of overall national strategy to meet energy and environmental policy 

goals. Enhancing public involvement in shaping the future of nuclear energy is essential to build 

trust and ensure broad support.” (Ibid.: 64) 

 

Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier  

Som ovenstående citat viser, er et afgørende element for atomkraft public acceptance og i 

2012 var det et stort problem, fordi: “Society at large is often reluctant to accept nuclear 

energy, mainly because its benefits are not perceived to outweigh its drawbacks.” (NEA Report: 

63) Lad os derfor tage temperaturen på hvilke diskurser der er dominerende omkring 

atomkraft i Danmark i dag.  

Via den indsamlede empiri og dokumentanalyse har vi identificeret seks overordnede 

diskurser: frygt, viden, klima, politik, social arv og fremtiden. Grundet pladsmangel har vi 

udvalgt meget få citater fra vores interviews der understøtter diskurserne. Flere eksempler og 

relevante citater findes i bilag 1-5 samt 8, hvor den farvede tekst kan anvendes som 

eksempler indenfor den pågældende diskurs. Hver især repræsenterer disse diskurser de 

største drivkræfter (viden, klima og fremtiden) samt barrierer (frygt, politik og social arv) for 

udbredelsen af SEABORGs MSR teknologi.  
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Frygt  

Den mest åbenlyse diskurs omkring atomkraft har vi kaldt “frygt”, for som TV2 nyhederne 

beskriver det: “man kan da heller ikke sige atomkraft uden også at sige Tjernobyl – den største 

atomkatastrofe i historien.” (www.nyheder.tv2.dk) Fortællingerne om atomkatastroferne 

Tjernobyl (1986), Fukushima (2011) og Three Mile Island (1979) havde så stor effekt, at 

atomkraft stadig forbindes med frygt i dag. En informant beskriver frygt diskursen med disse 

ord: ”Jeg mener at meget af den skræmmekampagne der var dengang, det var ren propaganda 

og det havde ikke bund i fakta. Men det lever ved og nu er der selvfølgelig et stort skred i 

befolkningen, men der er jo mange der stadigvæk siger, nåh men der var tusindvis af mennesker 

der døde under Fukushima for eksempel.” (Informant 4) Hvorvidt frygt diskursen blev anvendt 

i skræmmekampagner eller ej kan vi ikke vurdere, men vi kan konstatere, at da alle 

informanter var imod atomkraft italesætter de denne frygt på hver deres måde. En historie 

der stadig fortælles i dag, men ikke er så dominerende som den var engang.  

 

Social Arv  

Meget af denne frygt hænger sammen med en diskurs vi har kaldt social arv, da alle 

informanter beskrev frygt for atomkraft som en del af kulturen i deres barndom. Frygt for 

atomkraft var en selvfølgelighed i 70’erne og 80’erne. Som en informant beskriver det: “Man 

var vokset op med det her billede af hvor slemt atomkraft var og at det ville kunne udslette hele 

verden.. Det var bare sund fornuft at være imod atomkraft. Ligningen var stillet op på en måde, 

så hvis du kunne være for atomkraft, så var du også imod verden.. Og fordi den angst var så 

gennemsyret i vores samfund, om atomkrig, så var det helt nærliggende at være imod atomkraft. 

Ligesom alle andre var. Også fordi der manglede jo ren og skær faktuel oplysning i det.” 

(Informant 2) En rammende beskrivelse alle informanter italesætter på hver deres måde. 

Fælles er dog, at alle informanter bruger social arv diskursen som forklaring på, hvorfor de 

engang var imod atomkraft. Det var ikke et decideret valg eller noget de havde sat sig 

synderligt ind i. De var imod atomkraft “ligesom alle andre var”, fordi frygten for atomkraft 

dengang var den dominerende diskurs i den offentlige debat. De fleste vil ikke risikere at være 

asocial og blive beskyldt for at være “imod verden”. Derfor var det nemme valg at følge 

strømmen og dermed være imod atomkraft.  

 

 

http://nyheder.tv2.dk/udland/2021-05-11-straalingen-stiger-dybt-inde-i-utilgaengeligt-rum-i-tjernobyls-fjerde-reaktor
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Politik 

I et demokrati som Danmark er statens politik, i teorien, designet ud fra borgernes 

holdninger. Den engang dominerende frygt diskurs rodfæstede sig også i dansk politik. I så høj 

grad at en informant beskriver en pjece staten sendte ud om atomkraft:  

“På grund af at barcebäck det lå så tæt på københavn, så var der nemlig udkommet en pjece fra 

københavns kommune, at hvis der skete det store uheld på barcebäck så var der en lang instruks 

der opfyldte 8 sider om hvad man så skulle gøre. For det første skulle man altså skynde sig ind i 

sin bil eller bus og så skulle man køre så langt væk man kunne komme, man skulle 10 km. væk 

fra københavn. mindst. Sådan husker jeg det, på grund af den sky og nedfald der ville komme. Og 

så når man kom hjem, så skulle man altså ud i haven med sin spade, og fjerne den øverste halve 

meter jord. Kan du forestille dig det? Alle skulle ud og fjerne de øverste 30 cm. tror jeg det var 

der skulle graves af og bortskaffes, og den slags ting stod i den pjece der. Så var der en hel stribe 

fagforenninger, de samledes og holdte nogen møder for at finde ud af hvad fanden man så skulle 

gøre, for nogen arbejdede i en daginstitution, og nogen var buschauffører..” (Informant 6)  

  

Frygt diskursen var således overbevisende nok til at diktere ikke kun politikken omkring 

atomkraft, men også udgive disse pjecer. Konkrete artefakter som den pjece er et godt 

eksempel på hvad Langdon Winner beskriver som teknologiers politiske “magt”. I 1980 skrev 

han artiklen: Do Artifacts have Politics?, hvori han skrev (oversat fra engelsk af Henrik 

Larsen): ”Opererer vi med den antagelse, at nye teknologier indføres for at opnå øget 

effektivitet, så viser teknologiens historie, at vi nogle gange bliver skuffede. Teknologisk 

forandring er udtryk for en bred vifte af menneskelige motiver, herunder ikke mindst nogens 

ønske om at opnå kontrol over andre, selvom det kræver ofring af økonomiske midler og en vis 

overtrædelse af den normale standard om at prøve at få mere ud af mindre.” (Winner 1980: 

349)  

 

Atomkraft energi indebærer også disse “menneskelige motiver” og er således et politisk 

værktøj. I Danmark har vi f.eks. brugt over 240 milliarder kr. på vindenergi. Et politisk valg 

der har påvirket alt fra den danske økonomi og infrastruktur til vores værdier og holdninger 

om Danmark som et foregangsland for “den grønne omstilling”.  
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Alle informanter italesætter den politiske diskurs i 2022 omkring atomkraft, som “skør” og 

“irrationel” på hver deres måde. Særligt tidligere Klima- energi og forsynings- minister Dan 

Jørgensen bliver nævnt ved navn: “Jeg syntes ikke vi skal være fordomsfulde i den måde vi 

støttet energivirksomheder på. Og meget af det, altså når man hører Dan Jørgensen udtale sig 

om det så er det jo ren protektionisme ik, altså han vil ikke støtte de her virksomheder, fordi at så 

går det ud over vindenergi. Altså det er jo fuldstændig sindssygt.” (Informant 2) Uanset hvad 

Dan Jørgensens motiver er, kan vi konstatere at de historier vi fortæller om hvilke 

energikilder der er “grønne” og “sorte”, har store politiske konsekvenser for, hvilke 

energikilder der bliver investeret i økonomisk.  

 

Disse tre diskurser - frygt, social arv og politik - fungerer i praksis som barrierer for 

udbredelsen af SEABORGs MSR teknologi, da de direkte og indirekte påvirker hele det 

teknologiske system. Som nævnt i teoriafsnittet er alle diskurser dog i konstant forandring og 

indgår i en kamp om hvilken fortælling der er mest dominerende. Informanterne italesatte tre 

generelle diskurser der lader til at have domineret energi debatten de seneste år: viden, klima 

og fremtiden. Drivkræfter der positivt påvirker SEABORGs MSR teknologi.  

 

Viden  

Den mest dominerende diskurs har vi kaldt “viden”, da historier forbundet med “fakta” og 

“viden” er det informanterne taler mest om. Årsagen til at de alle skiftede mening om 

atomkraft var denne videns diskurs, som de forklarer hver især. Nogle skiftede mening pga. 

antallet af døde mennesker: “Så kom jeg til at se på hvor få der egentlig dør per kW timer vi 

producerer ift. mange andre energiformer.” (Informant 1) Mens det var et hensyn til elnettet 

der gjorde forskellen for andre: “Det er min holdning til atomkraft, at det er det vi bør stræbe 

efter 100% i forhold til elnettet, og så kan man så begynde at tale om overgange til 

batteridrevne biler, eller hva fanden.” (Informant 3) Og så er der dem der skiftede holdning 

pga. klimaet: “I dag er jeg helt klart for atomkraft. Og det er jeg fordi jeg mener det er en 

væsentlig forudsætning for at vi kan være klimavenlige og det skal være en del af den pakke som 

gør at vi har en fremtidig 

sikker energiforsyning.” (Informant 2) Fælles for dem alle er dog, at de retfærdiggør deres 

holdningsskifte med en form for viden eller fakta, som en informant beskriver det: 

“Uddannelse og viden tror jeg. Jeg vil næsten sige det på den måde.” (Informant 4)  
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En diskurs vi også finder i samtlige artikler vi har læst, da alle artikler om atomkraft 

præsenterer en form for fakta, enten omkring elpris, klima, menneskeliv eller andet. Det 

påfaldende er, at det har været svært at finde nogle artikler der med samme niveau af “viden” 

og fakta beskriver ulemperne ved atomkraft. Ligesom det engang var en selvfølge at være 

imod atomkraft i Danmark, så lader det i debatten i dag til at være en selvfølge med en eller 

anden form for faktabaserede tal.  

 

Som nævnt i indledningen er det fundamentalt svært for mennesker at indrømme når vi har 

taget fejl og skifter mening. Men når vi gør, lader der til at være et mønster i, at informanterne 

begrunder deres holdningsskifte med noget faktuelt - uddannelse og viden. Som om man 

foretrækker at fortælle sig selv, at man ikke længere lader social arv og populære holdninger 

diktere sine meninger. Men er den historie sand?  

Er vi mere “faktuelle” i dag end vi var i 70’erne og 80’erne? 

Selvom alle informanter bragte en del “fakta” og videnskabelige pointer ind i samtalen er det 

relevant at pointere, at meget af den viden var noget informanten selv havde fundet frem til 

på nettet. Som en informant beskriver det: “så fandt jeg blandt andet ”Atomkraft Ja tak” tror 

jeg den hedder, den danske Facebook gruppe, som jeg gik ind på og så bare fulgte med i 

debatterne. Og ligesom prøvede at læse, og selv følge op på det derfra.” (Informant 5)   

 

Det er positivt, at vi lader vores holdninger diktere af fakta og viden, frem for hvad der er mest 

populært. Men fundamentet for denne vidensdiskurs lader til at være hvad Google og i nogle 

tilfælde Facebook kan fortælle brugeren. Søgemaskiner med algoritmer der grundlæggende er 

designet til at vise de mest populære artikler og vise søgeren det han eller hun sandsynligvis 

vil bruge mest tid på. Lidt som man i 70’erne blindt ville stole på en pjece fra staten, så stoler 

vi i dag mere eller mindre blindt på de fakta vi finder online. Når man opfatter sig selv som en 

hobby-ekspert på et område man måske kun har læst en smule om, så er der en risiko for, at 

de mest dominerende diskurser hurtigt kan ændre sig igen, hvis der for eksempel opstår et 

nyt gennembrud.    
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Klima  

Den sociale arv kan siges at være fundamentet for den nuværende frygt diskurs. Ligeledes 

italesætter alle informanter en diskurs vi har valgt at kalde klima. Klima diskursen har på sin 

vis fungeret som fundamentet for videns diskursen. For eksempel var selve årsagen til at 

SEABORGs direktør grundlagde virksomheden med sine venner, var for at løse 

klimaudfordringerne. Det var også historien om at vi skal redde planeten og klimaet der 

inspirerede alle informanter til at opsøge mere viden og virker som katalysatoren for, hvorfor 

flere begyndte at interessere sig for, hvad der foregår inden for energi industrien. Eller som en 

informant fortæller: “I dag er jeg helt klart for atomkraft. Og det er jeg fordi jeg mener det er en 

væsentlig forudsætning for at vi kan være klimavenlige.” (Informant 2) Men sammenlignet med 

andre energikilder, hvor “grøn” er atomkraft så?  

 

I dag vurderer vi typisk hvor “grønt” noget er, ud fra beregninger om Co2 udledninger. Vha. 

denne metode kan vi få et ret præcist billede af klimaeffekterne fra forskellige energikilder, ud 

fra denne tabel.  

 

 

Tabellen viser Co2 aftryk fra forskellige energikilder, hvor atomkraft er blandt de reneste på tabellen.  

(NEA Rapport 2012:22)  
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Skønt klimadiskursen ikke længere er dominerende (det er ikke det første eller det største 

emne der bliver talt om længere), lader den til at være forvandlet til en fuldt ud accepteret 

form for selvfølge. Lidt som frygt diskursen var en selvfølge i 70’erne og 80’erne er 

klimaudfordringerne og målet om bæredygtighed og grøn omstilling den accepterede 

sandhed i dag. Skønt den ikke italesættes så meget som den engang gjorde, er det altså værd 

at notere, at det ikke er fordi den er blevet mindre vigtig for informanterne. Den lader blot til 

at være blevet en selvfølge, “fordi man hele tiden hører om at nu er det farligt for klimaet.” 

(Informant 6)  

 

En diskurs der har været så dominerende i den offentlige debat, at den også har påvirket 

vores politik. Mere specifikt har vi i Danmark investeret omkring 240 milliarder kr. i 

vindmølleteknologi. Hvilket passer godt ind i vores fortælling som et grønt, bæredygtigt land.  

Historien lader altså til at gentage sig selv. Når dominerende diskurser bliver accepterede 

sandheder, så lovgiver og investerer vi også derefter. Som Langdon Winner påpegede for over 

50 år siden: ”De der ikke har indset, at teknologier formes af sociale og økonomiske kræfter på 

adskillige måder, er ikke nået særlig langt.” (Winner, 1980: 346)  

 

Spørgsmålet bliver derfor, om man kan forestille sig, at fordelene ved atomkraft kan blive en 

dominerende diskurs og således påvirke love og regler? Et afgørende spørgsmål, for som 

NEAs rapport nr. 6887 påpeger: “Strong and consistent government support is an essential 

prerequisite for initiating or expanding any nuclear programme.. Stable, legal frameworks 

dealing with liability issues, radioactive waste management and decommissioning are crucial. 

In addition, governments have a key role in providing public information and leading national 

debate on the role of nuclear power, to establish the necessary political consensus.” (NEA 

Rapport 2012:49)  

  

Eftersom klima diskursen er blevet en accepteret selvfølge, bidrager den også positivt til den 

politiske indstilling om atomkraft. For som Tommy Ahlers udtalte i en artikel til Børsen: “Flere 

peger på, at atomkraft er fuldstændig nødvendigt, hvis vi vil løse klodens klimaudfordringer.” 

(www.borsen.dk)  Det tyder altså på, at atomkraft i stigende grad får politisk medvind i 

kampen for at redde klimaet.  
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Vi har desuden valgt at inkludere følgende pointe om at SEABORGs MSR teknologi også 

reducerer en yderst relevant risiko, nemlig vores afhængighed af stabil strøm. I disse dage er 

strøm altafgørende for infrastrukturen i store dele af verden. En dominerende fortælling er, at 

verden har brug for et grønt alternativ til kul og olie, da de ikke er vedvarende. Ukraine krisen 

har lært os, at afhængighed af Rusland viser sig at være ekstremt dyrt, ikke kun økonomisk 

men også menneskeligt.  

Derfor er det relevant at inkludere pointen Troels Schönfeldt nævner i podcasten 

iværksætterhistorier, at en af de største fordele ved SEABORG er, at operere i sydøstasien, 

netop pga. de begrænsede muligheder de områder har for grøn, stabil energi. “Så kan vi så 

trække dem ned til Sydøstasien hvor man i dag ikke kan bruge vind eller sol pga. klimaforhold 

simpelthen skyede dage, og ikke noget vind ved ækvator. Der bor en milliard mennesker som i 

dag bruger kul og gas, og udvider med kul og gas i et helt urimeligt tempo. Der vil vi så komme 

ind der og begynde at give dem atomkraft i stedet for. Så de i det mindste kan få grøn energi” 

(Podcast: Iværksætterhistorier 16:30)  

Altså grøn energi giver et land uafhængighed, bidrager til den grønne omstilling og giver flere 

fordele for forbrugerne: “In spite of the Fukushima Daiichi accident, nuclear power is still 

considered by many countries as a major energy source for the future – providing benefits for 

national energy independence as well as global environmental preservation.” (NEA Report 

2012: 59) 

 

 

Fremtiden  

Vi afrundede alle interviews med at spørge ind til fremtiden, for at få et indblik i hvilke 

diskurser man kunne forestille sig vil være mest dominerende fremadrettet. For som David 

Nye skriver: “Either to tell a story or to make a tool is to adopt an imaginary position outside of 

immediate sensory experience. In each case, one imagines how present circumstances might be 

different.”(Nye 2006: 3)   

I 2009 fik hele verden (og særligt OECD) en stor del (13,4% globalt og 21,4% i OECD) af sin 

energi fra atomkraft, men i dag udgør atomkraft kun 4,3% af det globale energiforbrug (se 

bilag 10). Tallene alene fortæller deres egen historie. Nemlig, at selvom verdens samlede 

energiforbrug er steget i perioden fra 2009 til 2019, så er atomkrafts andel af det globale 

energiforbrug faldet relativt meget i løbet af de 10 år. Hvilket kan betyde, at barriererne for 
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atomkraft i ca. 10 år har talt højere end drivkræfterne og således mindsket udbredelsen af 

atomkraft teknologi. Vi ved dog også, at i takt med at gamle atomkraftværker lukkes, så 

bygges der også nye og forbedrede værker. Hvorfor vi i fremtiden måske vil se effekten af de 

nye atomkraftværker mere i det globale energiforbrug. 

Ingen kan vide hvad fremtiden bringer, men vi hæfter os ved, at informanterne italesatte nye 

idéer og perspektiver for fremtiden - nogle mere end andre. Men der var en tendens til, at 

selvom de var for atomkraft så var de lige så åbne for andre muligheder, som “Power to X”, 

“Fusions energi”, eller som en informant formulerer det: “Der er så meget forskning allerede nu 

der åbner op for, at tingene måske ikke kun hænger sammen i det verdensbillede vi har. Det 

hænger sammen i, ja en ny energiforsyning det er jo bare et nyt symptom på, at vi også kan 

tænke helt anderledes.” (Informant 2)   

Der lader altså til at være en tendens for at være åben for nye muligheder i fremtiden. Selvom 

informanterne er for atomkraft, betyder det altså ikke, at de udelukker andre muligheder - 

tværtimod. Der lader til at være en tendens til, at når man først har skiftet mening én gang, er 

man tilbøjelig til at holde sig åben for nye muligheder i fremtiden.  

 

Konklusion:  

Dette projekt søgte at besvare spørgsmålet: Hvilket forhold er der mellem de sociale diskurser 

om atomkraft i 2022 og udbredelsen af SEABORGs MSR teknologi?  

Ud fra analysen kan vi konkludere, at der er et dialektisk forhold mellem de sociale diskurser 

og udbredelsen af SEABORGs MSR teknologi. Diskurserne frygt, social arv og politik fungerer 

primært som barrierer for udbredelsen af atomkraft i Danmark. Fortællinger der kæmper 

mod diskurser som viden, klima og fremtiden, der primært fungerer som drivkræfter for 

udbredelsen af SEABORGs MSR teknologi.  

Projektet bekræfter således, at SCOT teoretikere som David Nye og Langdon Winner har ret i 

deres tese om et dialektisk forhold mellem teknologi og mennesker.  

Forholdet viser, at barrierer og drivkræfterne begge styres af befolkningens holdninger, 

synspunkter og meninger. Dette forhold kan beskrives som et slags metaforisk tovtrækning, 

hvor drivkræfterne viden, klima og fremtiden er i duel med barriererne for teknologien: frygt, 

social arv og politik.   
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Diskussion:  

Verden og dens teknologiske sphere har ændret sig meget de sidste 20 år, medier og politik 

har aldrig haft så meget “magt” i forhold til hvordan de kan påvirke dens forbrugere: ”Det har 

blandt andre fået Nye Borgerlige til at efterspørge mere forskning i energiformen, mens man på 

Liberal Alliances hjemmeside kan læse, at “atomkraft skal afkriminaliseres,” og at teknologien i 

dag både er “sikker og stabil.” (www.tjekdet.dk)  

Et citat der viser et eksempel på to politiske modpoler der har hver deres holdning om 

teknologien og kommunikerer deres holdninger til deres tilhængere. I Danmark er man 

efterhånden blevet enige om, at vi skal lægge flere kræfter i den grønne omstilling mod 

klimamålene i 2030, og 2050. Trods dette kæmper den grønne energi mod hinanden om den 

økonomiske støtte. Fortalere for vindenergi mener, at atomkraft er for dyrt at etablere: “Brian 

Vad Mathiesen er bange for, at et større fokus på atomkraft vil føre til mindre udvikling af 

eksempelvis vind- og solenergi.” (ibid), mens fortalere for atomkraft ikke tror vind og solenergi 

er nok til at nå klimamålet: “Bent Lauritzen er ikke i tvivl om, at kernekraft spiller en rolle i 

kampen mod klimaforandringerne. Om vi skal have atomkraft i Danmark, er han knap så sikker 

på, men han er modstander af, at dømme teknologien ude på forhånd.” (ibid.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nyeborgerlige.dk/forskning-i-atomkraft-ja-tak/
https://www.liberalalliance.dk/politik/klimapolitik/
http://www.tjekdet.dk/
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Perspektivering:  

Alt i livet er i konstant forandring, også basis projekter på RUC. Dette projekt blev i første 

omgang designet ud fra SEABORGs pitch, hvori de beskrev deres udfordringer med public 

opinion. Efter offentliggørelsen af megafon målingen i september der viste, at public opinion 

allerede var på rette vej (se bilag 6), skiftede vi fokus til informanter der havde skiftet mening. 

Sidst men ikke mindst oplevede verden et gennembrud inden for fusionsenergi, der er en 

direkte konkurrent til atomkraft og derfor vil være oplagt at inkludere i et videre arbejde 

indenfor problemfeltet.  

 

Fusionsenergi 

13. December 2022 skrev dr.dk en artikel med overskriften “Forskere når gennembrud med ny 

energiform: 'Det er fuldstændig fantastisk'.” (www.dr.dk) Hvori de beskriver, at amerikanske 

forskere har: “nået en vaskeægte milepæl, der potentielt kan få kæmpe betydning for kampen 

mod klimaforandringerne. Det er for første gang nogensinde lykkedes at skabe en nævneværdig 

mængde overskudsenergi ved at smelte atomer sammen - såkaldt fusionsenergi.” (Ibid.) Der sker 

altså meget inden for energi industrien. Både  SEABORGs MSR teknologi og fusionsenergi har 

afgørende overlap, blandt andet at de begge har potentiale til at være vedvarende, grøn energi. 

Hvilket på mange måder er den hellige gral disse dage. Et andet relevant emne at arbejde 

videre med kunne netop være spørgsmålet: Hvad er grøn energi?  
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Bilag:  
Bilag 1, Transskribering af interview med informant 1:  
Interviewer: Hej X, det er Emilie.  
Informant: Hej Emilie! 
Interviewer: Hej og tak igen for at du vil være vores informant.  
Informant: Det gider jeg bestemt.  
Interviewer: Fantastisk. Inden vi begynder så skal du bare vide at alle vores informanter er 
anonyme og hvis der er nogen spørgsmål undervejs du ikke har lyst til at svare på, så er det 
helt okay. Det vi er mest interesseret i, det er din hudløst ærlige mening. Øhm, uanset hvad 
den er. Og så ville jeg høre om det er okay med dig at jeg optager interviewet?  
Informant: Helt sikkert.  
Interviewer: Fantastisk. Jamen skal vi så ikke hoppe ud i det?  
Informant: Jo.  
Interviewer: Yes, jamen vil du kort lige beskrive dig selv? Sådan hvad du føler dig komfortabel 
med at dele.  
Informant: Hvad jeg føler mig komfortabel med at dele?  
Interviewer: Ja, sådan hvor gammel du er, hvilken by du bor i.. 
 
Informant: Nå! Jeg er 43. Jeg bor i Hobro og jeg er fysioterapeut med egen klinik. Øhm, ja. Er 
der mere du gerne vil vide?  
Interviewer: Jo, altså det er lidt privat, men er du gift og har børn eller..?  
Informant: Jeg er gift og har tre børn.  
 
Interviewer: Ja. Jamen tak for det. Og hvad er din holdning til atomkraft i dag?  
 
Informant: Altså min holdning er at.. Jeg synes at når man siger.. Jeg var enlig mor, for mange 
år siden, eller for nogle år siden, og så møder jeg én som er Schweizer. Som jeg møder gennem 
noget sport som jeg sådan rejser med og så kom jeg til at snakke med én og så blev jeg egentlig 
sådan lidt interesseret i energi generelt. Og blev enormt interesseret i atomkraft også. Og 
kiggede lidt ned i forskningen og så kunne jeg godt se med mine egne holdninger også, mine 
gamle holdninger, så var forholdsvist irrationelle når man så på videnskaben. Og det fik mig til 
at blive interesseret i det og fik mig også til at ændre radikal holdning til det.  
 
Interviewer: Okay! Ja, så i dag er du for atomkraft?  
Informant: Ja.  
 
Interviewer: Okay, ja så det var forskningen der gjorde det eller var det ham her schweizeren?  
 
Informant: Altså de to ting hang lidt sammen. Altså han har et firma i Schweiz og arbejder som 
konsulent for en række energi firmaer og stilte mig for sjov et spørgsmål på messenger, om 
jeg kunne gennemskue hvorfor Norges elpriser var så lave sammenlignet med vores? Og så 
tog jeg mod udfordringen og tænkte “Det skal jeg da kunne svare på det her”. Så fik jeg læst en 
masse og talt en masse med ham og ændrede holdning på den baggrund. Så det var sådan 
interessen startede om det.  
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Interviewer: Okay. Og du nævnte selv at du tidligere var imod atomkraft. Kan du fortælle lidt 
om det? Hvornår var du imod og hvorfor?  
 
Informant: Uhh, Jeg tror, det var ikke sådan noget jeg rigtigt tænkte over. Hvis folk havde 
spurgt mig for 10 år siden, så ville jeg have sagt at vi skal selvfølgelig ikke have atomkraft 
fordi jeg havde mange af de fordomme som jeg tror mange andre også har - om hvor farligt 
det er. Jeg kan huske da Barsebëck lukkede, der synes jeg det var en god idé. Ja, ja så der havde 
jeg en masse forestillinger, som jeg havde lavet inde i mit hovede om hvor farligt det var. Så 
kom jeg til at se på hvor få der egentlig dør per kW timer vi producerer ift. mange andre 
energiformer. Og så kunne jeg godt se, altså, det var ret irrationelt det der. Også ift. til at se 
hvad er det der er sket med den nye generation af atomkraftværker ift. de gamle som for 
eksempel Tjernobyl og sådan nogle. Så kunne jeg godt se at det var irrationelt at sammenligne 
de her ting.  
 
Interviewer: Okay, ja, altså du var selv sådan lidt inde på de her holdninger som der er mange 
der har. Det lyder som om det primært er det her med at det var farligt?  
 
Informant: Jeg tror der er mange der har sådan en idé om at affaldsproblemet det er stort og 
det er farligt og hvor skal vi deponere det - og det sjove er jo, jeg fik tilsendt et billede af 
Schweiz, hvordan man havde deponeret det i 40 år - det står nede i sådan en hal, altså det 
fylder ingenting. Og når så man sammenligner det. Altså jeg er helt med på, der er jo ikke 
nogle energiformer der er uden risici, altså der er altid risici ved alle energiformer. Men jeg 
synes, når man sådan opvejer for og imod, så synes jeg der er utrolig mange ting der taler for 
atomkraft. Og jeg er heller ikke sikker på hvordan vi når 2030 målene, altså hvordan de 
eksisterende energiformer kan skaleres op uden at vi bruger for mange hektar jord at bygge. 
Der synes jeg at det ville give mere mening at så tage de fire rammer hektar og så bygge nogle 
atomværker på det.   
 
Interviewer: Okay, super, jamen tak for det. Det er jo egentlig modigt, at du sådan står frem og 
siger, eller du er jo selvfølgelig anonym, men at du siger “Jeg har skiftet mening”, det kan jo 
egentlig være svært. Og du nævnte godt ham her Schweizeren, men personligt hvis der er 
nogen der skriver noget til mig på messenger, så kan jeg da godt finde på at ignorere det. Men 
kan du prøve at sætte lidt ord på, ja, hvorfor var det egentlig at du skiftede mening?  
 
Informant: Jamen det kom sig egentlig af - Det startede med et helt konkret spørgsmål om jeg 
kunne gennemskue hvorfor Norge havde så lave energipriser og en af grundene til det er at de 
har en masse vand energi og det vil sige når vi har vindmøllestrøm, så sælger vi billigt til dem 
og de giver os så vand energi som vi så kan bruge mere eller mindre når vi vil og så når vi ikke 
har vind, så køber vi enormt dyr strøm fra Norge, suk, og så er der så også noget med nogle 
afgifter og sådan noget. Men det var egentlig det spørgsmål det kom sig ad. Og så ehm, 
begyndte jeg at læse om, de her anbefalinger fra de europæiske energi agenturer og alle de 
her meget valide kilder, og kunne godt se at i alle de anbefalinger lå atomkraft. Og så tænkte 
jeg, okay, så må jeg læse lidt mere om det. Prøve at forstå det her med, jamen hvordan 
fungerer nettet og hvordan er det med - hvordan er vi afhængige af andre lande og hvordan 
ser vores energinet egentlig ud i Danmark? Og kunne godt se at de lande der faktisk udleder 
mindst CO2, eller er mest grønne, det er dem som der har atomkraft eller vandkraft. Og i og 
med vi ikke har mulighed for vandkraft, så er der kun atomkraft tilbage. Og så begynder man 
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selvfølgelig at se på hvor stor en del af vores energiforbrug dækker vindmøller og hvis man så 
regner på det - hvor mange hektar skal man så bruge? Hvor mange vindmøller skal vi bygge 
for at få dækket 75% af vores energiforsyning af det? Og det ville kræve at vi fik udviklet en 
Power to X i relevant skala, og så kan man sige, der er et kæmpe energitab og så skal man igen 
bygge vindmøller hvis det skal opbevares og så skal man bruge 3 vindmøller hvis det skal 
opbevares og hvad betyder det så for antallet af vindmøller vi skal bygge? Igen hvis vi skal 
skalere det op til noget relevant - jeg kan ikke se det regnestykke gå op, altså se at det er 
realistisk. Så jeg kan ikke se at vi kan blive CO2 neutrale, uden at bruge atomkraft. Vi har brug 
for en energikilde der ikke er fluktuerende og er 24/7. Og når det så i virkeligheden ikke slår 
særlig mange mennesker ihjel, ift. f.eks. al minedrift er der jo nogle mennesketab i og alt 
fossile er der jo mange der dør af, forurening, og lunger har der været stor skade på, som også 
har kostet mange menneskeliv, ik? Så hvorfor er det egentlig at folk tror at det er så meget 
farligere end andre energiformer? Og den frygt, kunne jeg godt se, synes jeg egentlig er 
irrationel.   
 
Interviewer: Ja, jamen tusind tak for at du beskriver det så elegant. Har du hørt om 
virksomheden SEABORG Technologies?  
Informant: Ja.  
Interviewer: I hvilken forbindelse har du hørt om dem?  
 
Informant: Årh, jamen dem har jeg læst om også og altså det er jo interessant. De store firmaer 
der har puttet penge i dem, så det er jo en interessant dansk virksomhed ift. eksport i 
fremtiden. Jeg tænker de kommer til at lægge reaktor projekt til skibstransport og sådan nogle 
ting, det synes jeg giver god mening. Det håber jeg at det gør!  
 
Interviewer: Ja, det er jo - Hvis jeg må stille dig et lidt mærkeligt spørgsmål, så hvis nu vi 
forestiller os, at du havde en magisk tryllestav, og du kunne ændre lige hvad du ville omkring 
atomkraft, eller debatten, eller, ja lige hvad du vil - Hvad ville du så ændre?  
 
Informant: Ja, hvis vi tænker på sådan noget som den politiske debat, så synes jeg det ville 
være rigtig rigtig rart hvis Dan Jørgensen gad at forholde sig til videnskaben, i stedet for at - 
Argumenterne er jo altid at det er for dyrt og for farligt. Og det er jo den retorik der bliver 
brugt, selv i dag. Hvorvidt det er dyrt, det er jo sindssygt svært at vurdere. Der ligger jo en 
udregning som viser at det er dyrere at have on shore, altså vindmøller. Men det er igen det 
her med, hvordan laver man de udregninger? Regner man også strøm med til vindmøller? 
(...)Og igen det ville også kræve at man skalerere Power to X op til noget der for alvor batter 
noget. Så jeg synes økonomien i det, det er lidt mere interessant. Men igen jeg kunne godt 
ønske at jeg kunne ændre den politiske debat. At man blev lidt mere åben omkring  at 
debattere det. Og så ville jeg ønske at man kunne tage 4-5 atomværker og så koble på 
fjernvarmen og så kørte det derfra.  
 
Interviewer: Ja, Easy Peasy.  
 
Informant: Ja, det synes jeg ville være en brandgod idé.  
 
Interviewer: Ja, det lyder også godt. Ja, så har jeg et andet lidt mærkeligt spørgsmål - Hvis nu 
du havde en krystalkugle du kunne stille tre spørgsmål, og den kunne se ind i fremtiden, 
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hvilke tre spørgsmål ville du så stille den?  
Informant: Jeg kunne godt tænke mig at vide om… ehm, Jeg vil gerne vide hvor store 
konsekvenser klimaforandringer får? Forstået på den måde, altså vi er jo enormt gode til at 
udvikle teknologier som redder os, altså det kunne være spændende at vide hvor meget det 
egentlig vil forandre, altså hvor meget vi egentlig kunne redde os ud af det, kan man sige.  
 
Interviewer: Absolut. Godt spørgsmål, hehe.  
 
Informant: Og så kunne jeg.. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, det kunne være fedt hvis 
man kunne se hvornår at man havde Power to X skaleret op i et rentabelt format? Og hvor 
langt ude i fremtiden det ligger? For et af argumenterne imod atomkraft er også at det ville 
tage for lang tid at bygge, men jeg har svært ved at se hvordan Power to X, altså hvor lang tid..  
 
Interviewer: Ja, så altså hvor lang tid ville atomkraft tage, sammenlignet med andre 
muligheder?  
 
Informant: Ja, altså man ved jo godt hvor lang tid det tager at bygge atomkraftværker og der 
har sådan været store forskelle på det, for eksempel blev det Finland byggede forsinket på 
grund af tilladelser og mange byggetekniske ting. Men mere det der med, hvornår er Power to 
X, det er er også sådan en politisk debat, hvor meget forventer de i en Power to X, at vi kan 
skalere op til noget der er relevant? Det kunne være spændende at vide, hvornår har vi Power 
to X der virker? Og der tror jeg ikke atomkraft er iblandt, for der er stadig for meget politisk, 
ehm, uvilje til det. Så desværre tror jeg ikke at vi får atomkraft.  
 
Interviewer: Ja, okay. Og du har et spørgsmål til gode, hvis ehm. 
 
Informant: Uhh, ja hvis jeg kan komme i tanke om mere.  
 
Interviewer: Jamen det er også i orden.  
 
Informant: Yes, jamen super, jeg går lige ind igen og checker her - ehm, hvis jeg må have lov at 
spørge, det er jo, du virker meget inde i denne her debat og har læst en masse, men din 
baggrund er fysioterapeut? Hehe, ehm, har du altid interesseret dig for energi eller hvor, ja 
hvordan kan det være?  
Informant: Ja, hehe, det er jo en interesse der helt klart blev skabt gennem mødet med denne 
her person gennem sportsverden, som det jo er. Men jeg tror altid jeg har været sådan, 
videbegærlig og enormt sådan videnskabeligt orienteret sådan generelt. Altså jeg kan godt 
lide at vide ting. Og sætte mig ind i ting og nørde ting, uafhængig af området. Og nu var det lige 
det her der peakede min nysgerrighed. Så dykkede jeg ned i det og jeg kan godt lide at dykke 
ned i ting.  
 
Interviewer: Jamen det er også en god egenskab. Yes, jamen så har vi egentlig fået svar på de 
spørgsmål vi havde, men har du nogle spørgsmål eller noget du sådan spekulerer over, eller?  
 
Informant: Hvad er det for en opgave I laver?  
 
Interviewer: Jamen det er en 3. semesters opgave ude på - Vi studerer HUMTEK som står for 
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Humanisme og Teknologi og det vi studerer er faktisk med udgangspunkt i SEABORGs 
teknologi - Hvordan atomkraft teknologien helt lavpraktisk fungerer, så den teknologiske del 
af det. Og så er der et krav om at vi har en humanistisk del til, og der er det oplagt at tage 
atomkraft i Danmark. For hvordan kan være, hvis nu man kun ser på teknologien, når så 
meget data peger på at den er så meget tryggere, hvordan kan det så være at der alligevel er 
så stor en del af befolkningen der er imod atomkraft?  
 
Informant: Ja, det er jo helt irrationelt.  
 
Interviewer: Ja, der er et eller andet. Et “Glitch” der sker der. Så det vil vi gerne prøve at forstå. 
Så der starter vi med dem der har skiftet mening, og tør indrømme det, og det burde alle jo 
måske turde noget mere, hehe, man kan jo ikke vide alt, men der er det bare interessant for os 
at se, jamen okay, hvad var det der fik folk til at skifte mening? Ja, altså for hvis det var “fakta”, 
og det lyder det som om at det var med dig - Nu taler jeg bare frit, fordi interviewet er egentlig 
overstået, ehm.  
 
Informant: Ja, ja, jamen det var 100% fakta for mig.  
 
Interviewer: Ja, det virker også sådan ihvertfald. Og det er jo også det du siger. Og ja, hvordan 
man så får flere, måske, til at skifte mening? Ehm, ja, for det er jo måske det der lidt er 
drømmen. For jeg er egentlig også personligt enig med dig. Jeg tror ikke vi får mulighed for at 
få atomkraft i Danmark, før vi ihvertfald har fået flere over til at være for det. Men ja, vi må 
starte med at forstå hvad var det der fik folk til at skifte mening og hvorfor er det, at folk er 
imod?  
 
Informant: Mmmh. Jeg synes generelt der er sådan en tenden til at dem der er modstandere 
de er enormt ehm, dårligt informeret. Altså har enormt svært ved at - det er tydeligt at det er 
sådan noget følelses noget. De har enormt svært ved at henvise til fakta. Man kan sige, man 
kan jo godt finde nogle kilder der understøtter at vi ikke skulle have atomkraft, men der er en 
generelt, sådan manglende videnskabelig, ehm, reference ramme hos folk der er modstandere 
- det synes jeg der er. Bare se på hvordan det er på sociale medier. Jeg er jo generelt i debatter 
på sociale medier kan man sige. Og der er det helt vildt udtalt.   
 
Interviewer: Ja, jamen tak for det input. Det kan være vi lige tager det citat med. Ja, det er jo 
selvfølgelig bare en persons holdning og sådan, men det er derfor vi prøver at lave en masse 
interviews og prøver at forstå kvalitativt, ja hvad var det der fik folk til at ændre mening, ehm, 
ja, men det var fedt at have dig med. Har du andre spørgsmål?  
Informant: Nej, overhovedet ikke.  
Interviewer: Nej, jamen det er bare i orden.  
Informant: Jeg håber at I får skrevet en fantastisk opgave.  
Interviewer: Det tør jeg godt garantere hehe. Men tusind tak for hjælpen og rigtig god dag.  
Informant: Hehe, ja tak og i lige måde.  
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Bilag 2: Transskribering af interview med informant 2  
Interviewer: Vil du starte med kort lige at beskrive dig selv? Sådan hvor gammel du er, eller 
hvor du kommer fra og sådan.  
 
Informant: Ja. Jeg er 53 år. Jeg er vokset op i Slagelse og ellers har været bosiddende i 
VestSjælland det meste af mit liv. De sidste 24 år der har jeg været bosat her i Lejre kommune, 
som er en stor og vigtig del af mit liv. Og så har jeg 3 voksne børn og nogle børnene.  
 
Interviewer: Okay, Yes, og vil du fortælle om din holdning til atomkraft i dag?  
Informant: I dag er jeg helt klart for atomkraft. Og det er jeg fordi jeg mener det er en 
væsentlig forudsætning for at vi kan være klimavenlige og det skal være en del af den pakke 
som gør at vi har en fremtidig sikker energiforsyning.  
 
Interviewer: Ja, og hvad er det du mener med “sikker”?  
 
Informant: Det er at vi er sikre på at der er leverancesikkerhed. At leverancen ikke pludselig 
stopper. I gamle dage, dengang jeg læste fysik på gymnasiet, og Tjernobyl sprang i luften, der - 
ja selv inden da, der var vi jo vokset op med hvordan vi skulle begærde os hvis nu der kom en 
atomkrig. Alle børn i skolerne var instrueret i hvordan man skulle opbevare sig - ind under 
bordet eller over under dørkarmen, hvis nu huset skulle styrte sammen. Så det var en faktor vi 
rent faktisk voksede op med som barn. At atomkrig var en reel trussel. Og så kontrasten til i 
dag, at vi kan bruge energiformen produktivt og bruge det som en venligsindet teknologi. Og 
sådan er det jo ofte med teknologier. At man kan bruge det til krig, men man kan altså også 
bruge det til det gode. Og jeg synes vi skylder atomkraft at vise at den også i høj grad kan 
bruges til det gode. Vi bruger jo radioaktive isotoper også i dag i behandling af kræftpatienter, 
så hvorfor skulle vi ikke også kunne bruge det i vores energiforsyning? 
 
Interviewer: Okay, ja. Du var jo engang imod atomkraft, som du også lidt er inde på. Men kan 
du forklare hvorfor du var imod atomkraft tidligere?  
Informant: Det var jeg fordi man var vokset op med det her billede af hvor slemt atomkraft 
var og at det ville kunne udslette hele verden. Derfor var der ikke så meget eftertænksomhed 
eller nogle alternativer. Det var bare sund fornuft at være imod atomkraft. Ligningen var 
stillet op på en måde, så hvis du kunne være for atomkraft, så var du også imod verden. Der 
var ligesom ikke noget alternativ. Og fordi den angst var så gennemsyret i vores samfund, om 
atomkrig, så var det helt nærliggende at være imod atomkraft. Ligesom alle andre var. Også 
fordi der manglede jo ren og skær faktuel oplysning i det. Ihvertfald i det danske billede. Og 
især dengang jeg var barn og ung i gymnasiet. Vi fik ikke nogen nuanceret fortælling, eller 
noget om hvad alternativerne var.  
 
Interviewer: Okay, ja. Så du har helt klart skiftet mening. Kan du beskrive lidt om - Hvad der 
noget specifikt eller hvad var det egentlig der fik dig til at skifte mening om atomkraft?  
 
Informant: Det var den nye teknologi med SEABORG.  
Interviewer: Nå?  
 
Informant: Og de muligheder der ligger i den. At man kan lave små enklaver. At atomkraft ikke 
behøver at være sådan et kæmpe anlæg som der var i Barsebeck. Og sådan en kæmpe trussel 
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inde i hovedstaden. Men at det kan være et mindre anlæg der ikke fylder så meget, så man 
også kan få energi ude i spredte områder, hvor mennesker bor langt fra hinanden. (...). Og der 
er langt fra forsyningssikkerhed og der er slet ikke nogen tilslutningsplan og det bliver der 
heller ikke fremadrettet. Men der findes ikke noget, egentlig, alternativ til at hvert hus skal gå 
ud og investere i sin egen varmekilde. Og som os der bor - det er 49 landsbyer som Lejre 
består af, og der er rigtig mange der bor i bittesmå enklaver hvor der er ganske få huse og 
hvor man ikke kan få noget tilskud til at få lagt centralvarme, fjernvarme eller store kabler 
ned. Men hvis det kan vise sig, at atomkraft kan være rentabelt for måske 10, 15 eller 30 
husstande - der mangler jo noget faktuelt i om det er muligt - men hvis det kunne være at man 
hver især, også som meget små samfund, kunne få en sikker energiforsyning som kan være 
vedvarende over de næste mange, mange, mange år.  
 
Interviewer: Okay, så det der fik dig til at skifte mening det var egentlig, ja.. 
 
Informant: Det var et reelt bud. Altså et reelt bud på noget som ikke var farligt og ikke 
efterlader farligt atomaffald. Og som er inden for en realistisk økonomi som kan lade sig gøre 
for en almindelig husstand.  
Interviewer: Ja, så det gør hverdagen nemmere, eller i teorien?  
Informant: Ja.  
 
Interviewer: Okay, ja. Hvad hedder det, så har jeg egentlig kun to spørgsmål mere og de kan 
være lidt mærkelige, så bær over med mig. Men det første det er - Hvis vi forestiller os at du 
havde en magisk tryllestav, og du kunne ændre lige hvad du ville om atomkraft, Hvad ville du 
så gerne ændre?  
 
Informant: At atombomben ikke var sprunget dengang så det ikke havde fået det ry som det 
har.  
Interviewer: Okay, og hvad er det for en atombombe du mener?  
 
Informant: Helt tilbage i 2. Verdenskrig da de første atombomber blev sprunget. Hvis ikke de 
var sprunget i luften dengang, så havde Niels Bohr nok haft et helt andet udgangspunkt, eller 
haft en helt anden energiforsyning, eller en helt anden vilje til at kigge på det som 
energiforsyning. Altså en løsning i stedet for et våben. Krigsvåben.  
 
Interviewer: Okay, ja, spændende. Det er jo også en god ting at så ville der heller ikke være 
døde så mange mennesker kan man sige, så det er jo en meget god ændring.  
Yes, jamen så er det sidste spørgsmål egentlig - Hvis vi forestiller os, at du havde en 
krystalkugle der kunne se ind i fremtiden, og du kunne stille den 3 spørgsmål om fremtiden 
for atomkraft, eller ja, alt hvad der nu kunne falde dig ind indenfor det emne, Hvad ville du så 
gerne vide om fremtiden? Hvilke tre spørgsmål ville du stille krystalkuglen?  
 
Informant: Lagring af energi. Hvordan kan vi lagre energi bedst muligt og i hvor lang tid? Øhm, 
og så kunne det være at udnytte altså celler. Altså den enkelte celle. Nu tænker jeg bare sådan 
helt, der er jo altid energi i alt levende, altså tænk hvis man kunne bruge den energi 
konstruktivt, så vi hver især kunne bruge den til at lave noget klimavenligt, neutral energi?  
 
Interviewer: Ja, så hvordan man kunne udnytte energien i hver en celle? 
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Informant: I princippet, ja, for så kunne det jo være det var i vand eller planter eller det kunne 
være i hvad som helst - så det der med at kunne se helt på celle-energi. Det kunne jo måske 
også udvikle en ny pacemaker og alt muligt andet inden for sundhed så vi kan få noget der 
ville være en form for evighedsmaskine, det er i bund og grund dét jeg leder efter. Og så det 
sidste, som jeg rigtig gerne ville vide, det er begrebet “Tid” - Er det overhovedet relevant?  
 
Interviewer: Okay! Ja, altså tænker du ift. atomkraft eller energi, eller om jorden går under om 
lidt eller..? 
 
Informant: Jeg tænker ift. at man taler om at tid ikke er lineær, men at det måske er cirkulært 
eller sammenstødende. I det øjeblik at vi sætter tidsbegrebet ud af funktion, så ville man få et 
helt andet syn på verden. Et andet syn på teknologier. Og de muligheder de kan give.  
 
Interviewer: Absolut, okay. For du ville egentlig gerne have at man måske tænker lidt mere 
langsigtet, generelt, eller hvordan?  
 
Informant: Både langsigtet, men også at man måske udfordrede det vi ved om fysikkens love. 
Der er så meget forskning allerede nu der åbner op for, at tingene måske ikke kun hænger 
sammen i det verdensbillede vi har. Det hænger sammen i, ja en ny energiforsyning det er jo 
bare et nyt symptom på at vi også kan tænke helt anderledes.  
Interviewer: Okay, fantastisk. Jamen så har jeg faktisk ikke flere spørgsmål, men er der noget 
du gerne vil vide eller noget du sidder inde med, som du har lyst til at dele?  
Informant: Ehm, nej, det er helt okay.  
Interviewer: Ja, cool, jamen så er det.. 
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Bilag 3: Transskribering af interview med informant 3  

Interviewer: Mit navn er endnu engang Mikkel   
  
Informant: ja hej Mikkel 
  
Interviewer: Og jeg vil gerne starte med at takke dig for din deltagelse at interviewet 
  
Informant: det manglede da bare 

 

Interviewer: Inden vi helt begynder vil jeg informere dig om at vores informanter er anonyme, og 
hvis der skulle være nogen spørgsmål undervejs du ikke har lyst til at svare på, så er det 
selvfølgelig helt okay. Vi er mest interesseret i din hudløst ærlige mening. Skal vi hoppe ud i første 
spørgsmål? 

  
Informant: Det gør vi. 
  
Interviewer: vil du kort beskrive dig selv. Dvs alder, by uddannelse, civiltilstand. Den slags. 
  
Informant: Jeg er selvfølgelig mand, og jeg er 33 år, bor og opvokset i Kastrup. Oprindeligt fra 
Sønderborg. Af uddannelse har jeg en lang række forskellige dead end uddannelser. Jeg har nogen 
fysiske skavanker som jeg ikke rigtig har ville indse. Så det højeste jeg har gennemført, er noget 
HF-enkeltfag. Af erhvervserfaring har jeg mest erfaring som pædagogmedhjælper. Lige nu er jeg 
arbejdsløs fordi mine fysiske skavanker ikke lige kan klare det mere. Mangler jeg noget? 

  
Interviewer: Så skulle det være sådan noget som civilstatus og børn 

  
Informant: jeg er alene og har ingen børn.   
  
Interviewer: Okay. Kan du kort fortælle mig om din holdning til atomkraft i dag? 

  
Informant: ja jamen jeg mener at atomkraft er den eneste rigtige vej at gå. Hvis vi taler om grøn, 
sikker, stabil energi. Jeg er ikke stor fan af vindmøller og sol. Det fylder for meget, og er for 
ineffektivt og ustabilt. Og så dræber det flere pr. terawatt end atomkraft nogensinde vil gøre. 
Det er min holdning til atomkraft, at det er det vi bør stræbe efter 100% i forhold til elnettet, og så 
kan man så begynde at tale om overgange til batteridrevne biler, eller hva fanden. Det er der jo så 
en helt masse andre problemer med, men batterier som ikke er så gode til at blive genanvendt og 
ødelægger jorden. Jah det er sådan i store træk. 
  
Interviewer: Men du har tidligere været imod atomkraft, kan du beskrive for mig hvor du har 
været det, og i hvilken periode i dit liv?   
  
Informant: Yes. Jamen det øøh. Min mor hun har altid være imod atomkraft, hun har været med til 
at gå de der march imod atomkraft i Barsebäck. Hun kan stadig slagråbene ikke (griner) 
Der kan jeg så sige at jeg har fået hende omvendt 100% 
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Interviewer: Når det var godt (begge griner) 
  
Informant: ja det syntes jeg er lidt fedt. Men når emnet atomkraft er kommet om er det bare 
blevet skudt ned i min barndom, og så har jeg jo ikke rigtig sat mig ind i det før at jeg blev voksen, 
og ligesom begyndte at tænke hvad fanden er det egentlig der foregår. Og det er ikke mere end 10 
år siden at jeg begyndte at læse op om avanceret kærnekraft ik. Øhm så de to første tredjedele af 
mit liv har været Imod kærnekraft, og pro vind og sol, og jeg forstod simpelthen ikke hvorfor man 
ikke gjorde sådan og sådan ik. Jeg har haft kigget på instruktionsvideoer i forhold til at lave 
hjemmelavede solcelleanlæg, med aluminiumsdåser der var malet sort. Altså vi har helt der ude ik. 
(begge griner) jeg vil sige at jeg virkede lidt sådan hippieagtig, også med earthships, altså 
bygninger der er bygget af poser med jord. Og stablet og murret sammen ind i en side af en bakke. 
Men nu er jeg i den anden grøft, fordi jeg begyndte at undersøge det mere i dybden, og ikke bare 
ligesom følge mainstream. Og jeg har altid være meget nysgerrigt anlagt, og så var det bare sådan, 
ok jeg så en meme, du ved den der meme som der siger ” i can’t sleep” og så ligger der en person i 
sengen og kan ikke sove, men skal sove, og så kl. 4 om natten sidder den her person og browser 
advanced nuclear energy. (begge griner) og det fik mig til at tænke ik, og så lige pludselig lå jeg 
faktisk søvnløs og så tænkte jeg når jo der var et eller andet der. Går gav jeg mig jo til at undersøge 
det, og så sad jeg altså til klokken 10. om formiddagen fra klokken lort om natten ik. 
  
Interviewer: ja? 

  
Informant Så det var simpelthen min rejse ik 

  
Interviewer: Så altså grunden til at du overhoved undersøgte hvordan og hvorledes med atomkraft 
i første omgang, det var fordi du lå søvnløs en nat. 
  
Informant Ja. 
  
Interviewer: Når det var da fantastisk 

  
Informant: ja (griner) det var sådan tilfældigt og jeg har det med at få tankemylder ik, og så popper 
der alle mulige tanker op, og så nogle gange griber jeg de tanker. Og her der fik jeg så en tanke om 
der var en eller anden med et eller andet meme om advanced nuclear energy, og det kunne være 
man lige skulle undersøge det. Så det gjorde jeg så. Så det er foregået helt naturligt. 
  
Interviewer: Ja. Vil du fortælle mig lidt om hvad for noget specifikt du undersøgte da du skiftede 
holdning om atomkraft eller langt ude, hvis du siger det er 10 år siden. 
  
Informant: Hvad jeg undersøgte specifikt. Hvad tænker du på? 

  
Interviewer: ja altså var der en specifik del af atomkraften der fik dig til at tage skiftet, eller var du 
bare sådan det kom lidt hen ad vejen. 
  
Informant: Det første jeg stødte på det var thorium energi med Kirk Sorensen som der lidt gik viral 
på youtube eller sådan noget, jeg kan ikke helt huske det, men det tror jeg var det første. Jeg 
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begyndte ligesom at falde ned i et kaninhul af alt muligt blandet information. Både for og imod ik, 
men jo mere jeg læste jo mere kunne jeg se at det forholdt sig anderledes end anti kernekraft 
lobbyen. Men det er svært at beskrive helt præcist hvad jeg udsøgte først 
  
Interviewer: Det var måske heller ikke så vigtigt lige præcis hvad du undersøgte, det var mere om 
der var et tidspunkt hvor du virkelig kunne mærke skiftet. 
  
Informant: Når på den måde. Jamen det skete faktisk samme nat, fordi at når man først går i gang 
og faktisk læser for og imod så kan man meget hurtigt se at dataen viser for. Jeg vil sige at jeg 
ændrede min holdning overnight altså at jeg blev overbevist over natten. 
  
Interviewer: Okay. De næste par spørgsmål jeg har til dig er lidt hypotetiske og handler lidt mere 
om drømmescenarier og hvad du godt kunne tænke dig med fremtiden osv. Selvfølgelig i forhold 
til atomkraft. 
  
Informant: Selvfølgelig. 
  
Interviewer: Første spørgsmål kommer her, det hedder: Hvis vi nu forestiller os at du havde en 
magisk tryllestav, og du kunne ændre hvad som helst enten omkring atomkraft, eller den debat 
deromkring, hvad ville så være det du gerne ville ændre? 

  
Informant: altså hvis jeg havde en magisk tryllestav. Så erstattede jeg alt elektrisk 
energiproduktion til kærnekraft, og gerne med forskellige reaktortyper, sådan at det står backup 
til anden kernekraft. Og når backupproduktionen så ikke er nødvendig, så ideelt set så så jeg gerne 
at man begyndte at lave Syn fuels, og brint og desaliation af havvand og alt det her så vi kan få det 
meste ud af de i de tidspunkter hvor at vores produktion til husstande og virksomheder ligesom 
ikke er på det højeste, eller også sælge strømmen til vores naboer. Ideelt set så så jeg gerne at 
man holdt vores energi inden for det danske net. Jeg er ikke stor fan af EU. Og så helt afskaffe, ikke 
sol energi for det er godt nok til individuelle husstande, men afskaffe vindenergi store vindmøller 
som der fylder, larmer, ødelægger naturen omkring sig, og ingen store sol-farme. Og hvis vi går 
helt ud i si-fi. Så ville det også være rigtig fedt med biler som er drevet af atomkraft, men det er 
hvis jeg har magi ik, jeg ved ikke om det kan lade sig gøre fysisk, men jo være så fedt hvis man 
kunne tage en smule støv fra uran og smide ind i en meget lille reaktor på en bil ik. 
  
Interviewer: Ja det er i hvert fald et fremtidsprojekt, men det er også godt at se ud over viften eller 
hvad man skal sige. 
  
Informant: det er det ik. Det kommer ikke til at ske i vores levetid. 
  
Interviewer: sikkert ikke.   
  
Informant: Men man kan håbe. 
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Interviewer: det kan man. Hvis nu vi forestillede os at du havde en krystalkugle, der kunne se i 
fremtiden, og du kunne stille den 3 spørgsmål. Hvad kunne du så godt tænke dig at vide om 
fremtiden, og hvilke 3 spørgsmål ville du stille den? 

  
Informant: Uhha inden for kærnekraft. Om øh politikerne nogensinde bliver fornuftige nok til at gå 
imod vind lobbyen. Om politikere på et tidspunkt vil stoppe med at tage de her lobbyister som der 
modarbejder kærnekraft alvorligt og stoppe med at forhale processen af opbygning af 
kernekraften. Fordi det skader kærnekraftens ry, at nu kan man se frankrig hvor de er rimelig 
meget nede med deres kærnekraft anlæg lige nu ik. Noget med vedligeholdelse som ikke er blevet 
gjort i tide pga corona og nedlukning og alt muligt lort. Og selvfølgelig også lobbyister som 
modarbejder og ligepludselig protestere imod vedligeholdelse af eksisterende kærnekraft, hvilket 
skaber en process som først skal igennem for at fortsætte den vedligeholdelse, hvilket er 
fuldstendig åndssvagt fordi det er jo eksisterende kærnekraft og så skal det jo bare fungere og 
vedligeholdes efter bedste evne.  3. spørgsmål ville så være om vi nogensinde kommer dertil hvor 
at kernekraft er det eneste der bliver opført for at producere energi på. 
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Bilag 4, Transskribering af interview med informant 4:  

Interviewer: Skal vi bare hoppe ud i det så? 

  
Informant: ja. 
  
Interviewer: Vil du til at starte med lige kort beskrive dig selv? 

  
Informant: jamen øhm jeg er 55 år gammel og har gået her på ruc. Jeg har læst matematik & fysik 
her på ruc. Og efter jeg blev færdig her på ruc har jeg været mange år i software branchen men 
har tilbragt de sidste 13-14 år i en produktions virksomhed, men som arbejder meget tæt på fysik, 
altså vi laver til partikel acceleratorer og sådan nogen ting, så jeg arbejder indenfor mit fag syntes 
jeg. Det er meget sådan med fysik og software jeg arbejder, og jamen jeg er en stor fortaler for 
Atomkraft, men det har jeg ikke altid været, dengang jeg var barn, der startede de her 
atommarcher jo og altså alle var jo imod atomkraft, og jeg kan huske som barn at de gik jo 
simpelthen forbi ude på gaden. De vandrede jo fra Jylland over Fyn og kom forbi ude på vejen ude 
ved mig mod københavn. 
  
Interviewer: Hvor gammel var du dengang? 

  
Informant: Jamen der har jeg nok være sådan 8-10 år. 
  
Interviewer: Yes 

  
Informant:  Jeg havde sådan en kammarart hvis far havde i gangen sådan en meget grafisk plakat 
med flotte kornmarker, og så der i de kornmarker stod der et atomkraftværk, og der fløj nogen 
fugle rundt og det var et sådan meget idyllisk billede af atomkraft. Og Jeg syntes han var 
fuldstændig vanvittig altså.  
  
Interviewer: Nå okay, ja det lød da ellers meget positivt. 
  
Informant: Det var en virkelig vanvittig mand der kunne gå ind for atomkraft, altså han var jo… ja. 
 

interviewer:  Men i dag er du jo så stor fortaler for. Så Hvad fik dig til at sådan skifte lejer? 

  
Informant: Jamen øhh. Uddannelse og viden tror jeg. Jeg vil næsten sige det på den måde, jamen 
jeg har jo læst meget om atomkraft, og også fordi jeg tager den her klimakrise vi står i seriøst og 
hvis vi skal modgå det, så syntes jeg vi skal have alle muligheder i spil. Og vi må ikke være 
fordomsfulde, bare fordi der var nogen der engang har troet eller fortalt os at atomkraft er farligt, 
så skal vi dykke ned i det og sige var det rigtigt dengang og er det rigtigt i dag, og kan vi bruge 
atomkraft til noget fornuftigt i dag? Og det mener jeg helt sikkert at vi kan og jeg mener at meget 
af den skræmme kampagne der var dengang, det var ren propaganda og det havde ikke bund i 
fakta. Men det lever ved og nu er der selvfølgelig et stort skred i befolkningen, men der er jo 
mange der stadigvæk siger, når men der var tusindvis a mennesker der døde under Fukushima for 
eksempel. Nej det var der faktisk ikke, i hvert fald ikke af radioaktiv stråling, måske af stress og 
frygt og andre ting, men ikke på grund af atomkraft. Og det syntes jeg er rigtig ærgerligt 
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Interviewer: Med frygten? 

  
Informant: Ja, at det er frygt og urigtige påstande som styrer vores energibeslutninger, og jeg 
syntes at det er ærgerligt at dels politikerne, dem der tager beslutningerne, ikke tager 
beslutningerne på et fordomsfrit grundlag, men også er styret af gamle misforståelser og 
fordomme. Jeg syntes at den beslutning der blev taget der i 80erene er en kæmpe fejl. Og jeg 
syntes at de skulle udskammes de politikere der tog den beslutning. Men vi skal i hvert fald se at få 
omgjort den beslutning så vi har alle muligheder. Jeg siger ikke at vi skal bygge atomkraftværker i 
Danmark i morgen, måske er det en dårlig beslutning set ud fra forskellige synspunkter, måske er 
vi nået for langt med at udbygge med sol og vind og sådan noget der. Men vi skal simpelthen tage 
alle mulighederne op og se på dem fordomsfrit og så skal vi derfra tage de bedste beslutninger. 
  
Interviewer: Det lyder fornuftigt, to af dem. 
Interviewer: har du hørt om en virksomhed der hedder Seaborg? 

  
Informant: Ja 

  
Interviewer: Hvad har du hørt om dem? 

  
Informant: Jamen det er jo en af de to virksomheder i Danmark som beskæftiger sig med smeltet 
salt reaktorer. Og det syntes jeg jo er rigtig, rigtig spændende og jeg synes også at det er syndt at 
vi ikke støtter sådan nogen virksomheder, ligesom vi støttede vores vindmølle industri i tidernes 
morgen, som gik hen og blev en stor export succes. Selvom altså der er jo postet rigtig mange 
penge til vindenergi i støttekroner. Det skal vi jo ikke glemme men jeg går ud fra og føler mig ret 
overbevist om at i netto har der været en ret god forretning at støtte vindenergi. På samme måde 
skal vi da støtte de her atomenergivirksomheder. Nu er der jo 2 og altså hvis man tager et af de 
her deres batteri spinoff med så er der 3 og der er vist også en eller anden fjerde lille virksom hed 
ik. Jeg syntes vi skal støtte dem der. Det kan jo blive nyt export eventyr, og jeg syntes ikke vi skal 
være fordomsfulde i den måde vi støttet energivirksomheder på. Og meget af det, altså når man 
hører Dan Jørgensen udtale sig om det så er det jo ren protektionisme ik, altså han vil ikke støtte 
de her virksomheder, fordi at så går det ud over vindenergi. Altså det er jo fuldstændig sindssygt.  
  
Interviewer: Det kan jan da nok have en pointe i 
  
Informant: Øhh Ja. Men jeg syntes det er en dårlig pointe. 
  
Interviewer: (begge griner) det er i orden. 
  
Interviewer: Jeg vil gerne lige hører. Hvad er det for en anden virksomhed der er ligesom Seaborg, 
og så er der en anden? 

  
Informant: Copenhagen atomics. 
Interviewer: Okay yes. Så har vi et lidt andet spørgsmål, bare with me. Hvis nu du havde en 
tryllestav og du kunne ændre lige hvad du ville omkring atomkraft, hvad skulle det så være? 
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Informant: jamen så ville jeg sige at den beslutning der blev taget i 86 den ville jeg gerne have 
lavet om. Jeg syntes det var en kæmpe fejl, altså hvis vi nu havde taget den beslutning om at få 
lavet et eller to atomkraftværker, jamen så havde vi haft det samme Co2 aftryk som Frankrig 
måske eller Sverige. Så havde vi simpelthen været et helt helt andet sted, og ikke stået i den krise 
vi står i nu og alle de panikløsninger vi bliver nødt til at lave. Jeg mener at det var en kæmpe fejl. 
  
Interviewer: Hvis nu du havde en krystalkugle, og den kunne se i fremtiden, og du kunne stille den 
3 spørgsmål som den ville kunne svare sådan her bliver fremtiden. Hvad ville du så stille den? 

  
Informant: altså det er ikke lottotal eller sådan noget 
  
Interviewer: (begge griner) nej det er i forhold til atomkraft eller energi. 
  
Informant: Jamen det er sgu svært, man kan sige at hvis nu at der i morgen kom en rigtig rigtig 
billig batteriteknologi. Billig og sustainable og sådan noget altså så ser verden jo lige pludselig 
meget meget anderledes ud, altså så kunne man jo godt sige at så behøver vi jo ikke atomkraft 
altså så kunne vi jo bare bygge en masse af de der batterier. Så det kunne da være interessant at 
se hvornår, kommer der en god batteriteknologi ik. Og det kommer til at ændre rigtig meget. Men 
jeg syntes da også at de her teknologier som Copenhagen Atomics og Seaborg  og andre arbejder 
med, altså det kunne da også være rart at vide hvornår kommer det på markedet, for de siger jo 
jaa lige om et øjeblik ik, så er vi der ik. Men jeg har været med i en del projekter der har været 
sådan lige om et øjeblik ik. Og så gik der jo lige noget længere tid. Så det kunne da være rart at 
vide hvor langt ude i fremtiden er det. 
  
Interviewer: altså er det 10, 5? 

  
Informant: ja. Og så er der jo den store joker med fusionsenergi ik. Altså når det kører, jamen så er 
alle vores problemer overstået. Men der går nok formentlig mange mange år endnu, men der er jo 
nogen virksomheder som siger arh vi er ret tæt på, måske om 5 år. Hvis det var rigtigt at hvis det 
var om 5 år havde vi uanet energi ik. Jamen så kan det hele være lige meget, så er det jo bare at 
læne os tilbage. 
  
Interviewer: Du nævnte i starten at du er stor fortaler for atomkraft, hvordan sammenligner du 
med fusionsenergi. Er du så i virkeligheden større fortaler for fusion? 

  
Informant: ja helt sikkert. Det ligger bare formentligt alt for langt ude i fremtiden, altså det er så 
usikkert. Så altså ikke noget man kan satse på nu, men jeg ville da ønske at det kom til at virke 
hurtigt for så ville jorden da være et rigtig dejligt sted at bo. 
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Bilag 5, Transskribering af interview med informant 5:  

Interviewer: Skal vi hoppe ud I første spørgsmål? 

Informant: Ja 

Interviewer: Kan du kort beskrive dig selv, dvs navn, alder, by, uddannelse og den slags?  
Informant: Ja jeg er 42 år jeg bor i Tåstrup i Storkøbenhavn, Jeg er single og har ikke nogen børn. 
Jeg er uddannet tandlæge. Det var sådan lige kort statistik. 
  
Interviewer: Ok. Vil du fortælle mig lidt om din holdning til atomkraft i dag? 

  
Informant: Jamen ja, jeg prøver at følge en lille smule med og altså jeg er umiddelbart for 
atomkraft, men jeg ved ikke lige om det er realistisk for Danmark at få bygget vores egne værker, 
men i hvert fald at det er noget der skal satses på globalt, med de nye metoder der bliver brugt. Så 
det er kort mine holdninger. 
  
Interviewer: Men du har også tidligere været imod atomkraft? 

  
Informant: Ja det var jeg inden jeg ikke havde sat mig ind i det, men det baserer sig meget i den 
her anti atomkraft bevægelse der var, for mine forældres generation. Og så før man får sat sig ind i 
detaljerne omkring det, så bliver man jo påvirket af den generelle samfunds holdning, og i 
Danmark er det jo lidt op ad bakke med nogen kredse. 
  
Interviewer: Vil du fortælle mig lidt om hvad der var med til at skifte din holdning omkring 
atomkraft? – og hvornår du gjorde det. 
  
Informant: Ja, det er et godt spørgsmål, hvis jeg lige selv kan huske det. Jamen det er ikke ret lang 
tid siden, det er nok under et år siden, eller måske ca. et år siden at jeg tror simpelthen jeg blev 
inspireret af jeg tror måske det har været et opslag på Instagram eller Facebook, hvor der 
simpelthen har været en påstand, det har provokeret min holdning, og så fandt jeg blandt andet 
”Atomkraft Ja tak” tror jeg den hedder, den danske Facebook gruppe, som jeg gik ind på og så 
bare fulgte med i debatterne. Og ligesom prøvede at læse, og selv følge op på det derfra. 
  
Interviewer: Ok, og det var for et års tid siden eller hvad? 

  
Informant: Ja, det vil jeg groft anslå, fordi før har jeg ikke beskæftiget mig direkte med min 
holdning til det. 
  
Interviewer: Har du hørt om det danske firma Seaborg Technologies? 

  
Informant: Ja det har jeg, det danske firma ja, 
  
Interviewer: Hvad synes du om deres teknologi? Hvis du kender til det 
  
Informant: Jeg kender ikke så meget til det i detaljerne, men det er jo fedt at der også er danske 
ingeniører, fysikere og hvad der ellers er som engagere sig i det, og så troede jeg faktisk at det var 
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forbudt i Danmark at beskæftige sig med det, men jeg kan se at der ligesom er nogen lempninger i 
lovgivningen der gør det muligt, så det er jo fint. 
  
Interviewer: Ja. 
  
Informant: det er ligesom det jeg ved om Seaborg, så det var ikke så meget. 
  
Interviewer: Ok. De næste par spørgsmål kommer til at hypotetiske og handler mere om dine 
drømme scenarier og fremtiden. De er lidt mere flyvske eller hvad man skal sige. 
Det første spørgsmål det hedder Hvis vi nu forestiller os at du havde en magisk tryllestav, og kunne 
ændre hvad som helst omkring atomkraft eller debatten, hvad ville du så gerne kunne ændre? 

  
Informant: Der har jeg måske lidt forskellige svar til det spørgsmål. 
  
Interviewer: du må gerne komme med forskellige svar. 
  
Informant: altså for det første, jeg undrede mig rigtig meget over, da jeg var inde på den facebook 
gruppe ”atomkraft ja tak!” det var ligesom den diskurs der er og der ikke er nogen moderation fra 
administratorens side, dvs at på et tidspunkt blev der slået et opslag op eller henvist til et opslag 
om Margrete Auken holdning til atomkraft, og selvom jeg ikke er enig med Margrete Auken, så 
syntes jeg at det var absurd som folk nedgjorde hende som person og som politiker, og altså det 
der skal rykke ved holdningen i Danmark, det er jo den brede befolkning, det er jo at folk skal 
tilslutte sig at vi går ind som samfund og støtter den teknologi, og hvis man vil flytte folks holdning, 
så må man jo møde dem hvor de er og ikke hakke dem ned, så det undre mig at der ikke er nogen 
moderator der gik ind og sagde vi er nødt til at have en sober debat om det her selvom vi er 
uenige med folk i den anden fløj, så det tænker jeg er helt hul i hovedet, at folk ikke forstår, at 
man vinde den brede befolkning ved at imødekomme dem med en positiv debat. 
Så det er det første jeg lige studsede over. Hvad var spørgsmålet oprindeligt? 

  
Interviewer: Det var at hvis du kunne trylle lidt og kunne ændre hvad som helst omkring 
atomkraft. 
  
Informant: Jamen det var ligesom at folk forstår at det handler om at omvende den brede 
befolkning, så folk ligesom forholder sig positivt til dem der ikke kan indse det gode ved atomkraft 
endnu, men ligesom prøve at vinde dem over ved at være positiv, det ville jeg prøve magisk at 
ændre. Men der er masser af negative folk som der bare debatterer uhensigtsmæssigt. 
Den anden ting jeg ville ændre, er folks frygt for at atomkraft kan blive brugt i terror 
sammenhænge, altså teknologien er for avanceret til at den almindelige terrorist kan på nogen 
måde bruge det som en trussel. 
  
Interviewer: Så du ville ændre teknologien til at være mere sikker. Er det det jeg hører dig sige? 

  
Informant: Nej, jeg er ikke så meget i tvivl om at det er sikkert nok, men igen den brede befolkning 
og deres fordomme om at det kan blive brugt som terror redskab. Så det er nok det jeg ville prøve 
at ændre. 
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Interviewer: Ok. Hvis vi nu forestiller os at du havde en magisk krystalkugle, hvor du kunne se ud i 
fremtiden. Hvis du kunne stille den 3 spørgsmål, hvad skulle det så være for nogen 3 spørgsmål og 
hvad ville du gerne vide omkring fremtiden? 

  
Informant: det ved jeg ikke om jeg har nogen sådan intelligente spørgsmål, men det kunne da 
være spændende at høre om der var nogen i norden kunne indgå i et samarbejde om atomkraft, 
hvor Danmark kunne være med i noget der.  – Om det nogensinde bliver realistisk at der kommer 
opbakning til det i Danmark. 
  
Interviewer: Jamen så har du et sidste til gode hvis du kan komme i tanke om noget. 
  
Informant: Ikke lige sådan umiddelbart. 
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Bilag 6: Tidslinje over danskernes holdning til atomkraft  

Bilag 7: Megafon måling af Danskernes holdning til atomkraft, offentliggjort i 
September 2022.   
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Bilag 8, strategisk Transskribering af interview med informant 6:  

Informant: (17:00) altså dan jørgensen er ifølge min opfattelse det mest dummeste fjols i 
dansk politik. han er simpelthen så dum og uvidende, at han så bruger explosioner der ligner 
en atombombe, for at skræmme  folk fra at gå ind for atomkraft, det gjorde han på twitter, uha 
det er farligt at vise en atombombe. hans rådgiver har fortalt nogen gode røverhistorier om 
hvad atomkraft kan og ikke kan, som også viser at hun ikke aner en pind om det. Så vi må bare 
håbe at folk søger oplysninger om hvad der foregår i de der nye firmaer, og så sørge for at få 
det udbredt. (...) 

 

Interviewer:(18:00) du har tidligere været imod atomkraft, kan du beskrive hvornår du havde 
den holdning og hvorfor?  
 

Informant: Det var før tjernobyl, der var jeg også skræmt af de der mange forklaringer om det 
her uran der er mange år om at blive nedbrudt, og hvis der sådan skulle ske noget. Så jeg gik 
rundt i en fagforening, der atomkraft nej tak mærke, så en af mine kollegaer han var med i 
DKP - danmarks kommunistiske parti, han forklarede mig at det var jo klart når det var 
kapitalisterne der ejede atomkraftværker, så ville man jo spare på bemandingen og så ville 
der ikke blive holdt øje nok med det. men hvis det var under folkets kontrol som det var i 
sovjetunionen, så var det jo altså folket selv der kontrollerede det. Og det viste sig jo så der i 
1986 at det nytter jo ikke noget for så gik det jo fuldstændig galt ovre på tjernobyl på grund af 
menneskelige fejl. Så der var det at jeg blev klar over at det her, der er sgu noget helt galt her, 
og så begyndte jeg at holde øje med hvad der sker. (...)  
 

Interviewer: (20:25) Vil du fortælle mig lidt om hvad der fik dig til at tage selve skiftet i den 
her holdning for eller imod atomkraft?  
 

Informant: det er kommet sådan gradvist i løbet af de sidste 15 år fordi jeg har læst mere om 
det, og  holdt øje med hvad sker der ude i verden hvad sker der med de a-kraftværker og hvad 
er det der er farligt for mennesker, fordi man hele tiden hører om at nu er det farligt for 
klimaet. (...) 

 

Informant: (29:15)- (35:15) Må jeg vende tilbage til dit spørgsmål fra før, så var det jo på 
grund af at barcebäck det lå så tæt på københavn, så var der nemlig udkommet en pjece fra 
københavns kommune, at hvis der skete det store uheld på barcebäck så var der en lang 
instruks der opfyldte 8 sider om hvad man så skulle gøre. For det første skulle man altså 
skynde sig ind i sin bil eller bus og så skulle man køre så langt væk man kunne komme, man 
skulle 10 km. væk fra københavn. mindst. Sådan husker jeg det, på grund af den sky og 
nedfald der ville komme. Og så når man kom hjem, så skulle man altså ud i haven med sin 
spade, og fjerne den øverste halve meter jord. Kan du forestille dig det? Alle skulle ud og 
fjerne de øverste 30 cm. tror jeg det var der skulle graves af og bortskaffes, og den slags ting 
stod i den pjece der. Så var der en hel stribe fagforenninger, de samledes og holdte nogen 
møder for at finde ud af hvad fanden man så skulle gøre, for nogen arbejdede i en 
daginstitution, og nogen var buschauffører. Det var alle kommunalt ansatte i 
københavnsområdet mener jeg der var med, og dem i busserne sagde, jamen altså hvis der 
sker en eksplosion ovre på barcebäck, og vi ved at vi skal så langt vestpå som muligt, så kører 
vi altså ikke i garage, så lader vi busser stå, og siger til passagererne nu går jeg altså hjem, så 
må i også selv gå hjem (...) det blev der en masse medieomtale af bagefter, da de så fandt ud 
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hvad fanden personalet giver ikke en fis om at de er på arbejde, de går bare hjem og lader 
busserne stå, og lader børnene blive, som ikke kan komme hjem hvis ikke forældrene kommer 
med det samme. fordi man skulle jo også lukke døre og vinduer jo. Der er mange problemer. i 
skulle næsten få fat i den pjece hvis i kan, jeg kan ikke huske hvad den hedder, hvis jeg 
kommer i tanke om det, eller finder den hvad den så skal jeg sende den til jer. For der var ikke 
for børn hvad der stod i den, så der var ikke noget at sige til at panikken bredte sig. Det var det 
der hed beredskabsstyrelsen dengang der udsendte den. tror jeg. jamen det er klar at når man 
har læst den, så syntes man at det her det kan ikke være rigtigt. Barcebäck må lukke. Så var 
der en march og blev samlet underskrifter ind og afleverede det til en miljøminister. (...) 
Danmark besluttede ihvertfald at man ikke ville have atomkraft. de henvendte sig også til 
svenskerne tror jeg dengang. men det har været i midten af 80'erne, det var før tjernobyl tror 
jeg, ellers så var det lige deromkring. (...)  
 

Bilag 9: Pris for at bytte fossile brændstoffer ud med atomkraft 
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Bilag 10:  

 
Energi fordeling i 2019: 

 
 
 
 

 

  

  

 


