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1  Introduktion 
För närvarande upplever vi den geologiska epoken 

holocen, som definieras som den innevarande mel-

lanistiden – den senaste stora miljöhändelsen i jordens 

historia. Idag har även människans olika aktiviteter 

skapat stora, globala och långsiktiga miljöeffekter på 

planeten. Begreppet Anthropocene har därför börjat 

användas för att betona att förhållandena på jorden 

styrs av mänsklig aktivitet och inte av naturliga pro-

cesser, som under holocen. Begreppet uppfanns av 

Crutzen (2002) och kommer från anthropo (man) och 

cene (nylig).  

 En ny geologisk tidsperiod behövs definieras, ef-

tersom: i) många använder termen antropocen, trots att 

den ännu inte är helt definierad, varken tidsmässigt 

eller stratigrafiskt ii) mänskliga aktiviteter har redan 

haft långsiktiga effekter på jorden, så att holocens na-

turliga förhållandena inte längre gäller. Flera startda-

tum för antropocen har redan föreslagits, såsom plei-

stocen, 5 ka, 1610, 1800, 1950 eller i framtiden.  

 Syftet med det här arbetet är därför att: i) definiera 

vad som kännetecknar antropocen ii) utreda de stra-

tigrafiska markörer som utgör gränsen holocen-

antropocen iii) utifrån markörerna, bestämma när an-

tropocen började.  

 Större medvetenhet för miljöfrågor har gjort an-

tropocen populärt i samhället. Det ökade intresset åter-

speglas bland annat i antalet publicerade artiklar om 

antropocen, som har ökat exponentiellt sedan början 

på 2000-talet (Fig. 1). Artiklarna är inte bara relaterade 

till geologi utan också till många andra områden, 

såsom geografi, ekologi, antropologi eller filosofi. 

Detta arbete kommer dock bara behandla antropocen 

ur ett geologiskt perspektiv.   

 

2 Metoder 
Studien baserades på en litteraturreview av vetenskap-

liga artiklar publicerad i peer-review tidskrifter. Artik-

larna söktes med hjälp av sökmotorer för vetenskaplig 

litteratur, inklusive Web of Science och LUBSearch. I 

synnerhet användes relativt nystartade tidskrifter som 

behandlar ämnet, såsom Anthropocene Journal och 

Anthropocene Review.  

 Litteratursökningen begränsades till artiklar som 

innehöll begreppet Anthropocene och som hade publi-

cerats efter Crutzen (2002). Artiklarna begränsades 

också till studier som behandlade antropocen ur ett 

geologiskt perspektiv och som föreslog olika markörer 

för dess början. Till sist lästes 95 artiklar utav 1963 

antropocen-relaterade artiklar, varav 45 stycken refere-

rades i uppsatsen. 

 

3 Resultat 
 

3.1 Antroturbation 
Antroturbation, det vill säga sedimentförflyttning orsa-

kad av människor, uppskattas vara i samma storleks-

ordning som den orsakad av naturliga processer 

(Syvitski et al. 2005;  Zalasiewicz et al. 2014a). Sedi-

menttillförsel har ökat till följd av intensivt jordbruk 

(Schmidt et al. 2018), gruvdrift (Tarolli & Sofia 2016), 

avskogning och ökad nederbördsintensitet kopplad till 

global uppvärmning (Syvitski & Kettner 2011). Dessu-

tom har sedimenttransport blivit snabbare sedan början 

på 1900-talet på grund av dikning, kanalisering och 

asfaltering.  

 Trots ökad sedimentförflyttning har inte mängden 

sediment som når kusten nödvändigtvis ökat. Detta är 

på grund att sediment ansamlas bakom dammar, och 

att vattenanvändning gör att mängden vatten som når 

fram till havet minskar (Syvitski & Kettner 2011). Till 

exempel har Mississippis och Gula flodens sediment-

transport ökat mellan 1900–1950 till följd av jordbruk, 

medan den har minskat mellan 1950–2010 till följd av 

dammar (Fig. 2).  

 Även i havet påverkas bottensediment av botten-

trålning. Trålning leder till återkommande ombland-

Fig. 1. Varje stapel visar hur många artiklar om antropocen 

har publicerats per år. Antal publikationer har ökat exponen-

tiellt mellan 2002–2017 (källa: Web of Science).  

Fig. 2. Sedimenttillförsel till kusten från stora floder har 

varierat över tid. Avskogning och jordbruk leder generellt till 

ökad sedimenttransport, medan dammar eller pumpning 

minskar den. Den globala minskningen efter 1950 beror på 

ökad byggnation av dammar. Modifierad figur från Syvits-
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ning av sediment och förstörda bentiska livsmiljöer, 

som kan jämföras med jordbruk eller avskogning 

(Martín et al. 2014). Ju djupare havet desto långva-

rigast förväntas effekterna vara, eftersom sedimentat-

ionshastigheten är långsam. 

 

3.2 Artificiella radionuklider 
Den första atombomben detonerades 1945, och antalet 

atmosfäriska atombombstest ökade dramatiskt mellan 

1952–1963. Atombombsprängningarna skapade 

många nya radionuklider med antingen långa halve-

ringstider, såsom 14C och 239Pu eller kortare sådana 

som 137Cs, 90Sr, 3H och 241Am (Waters et al. 2015). 

Därefter kommer i första hand de långlivade radionuk-

liderna diskuteras.  

 Radionuklider spreds genom atmosfären och avsat-

tes globalt i marina sediment, jord, torv och is där de 

ger tydliga signaler (Wolff 2014). De olika radionukli-

derna beter sig olika när de lagras i miljön. 239Pu har 

låg löslighet och binder till leror eller organiskt materi-

al. Den ackumuleras i lugnt, organiskrikt, syrefattigt 

kustsediment och kommer kunna detekteras 100 ka i 

framtiden.  
 14C brukar produceras naturligt i atmosfären från 

kosmiskstrålning och tas upp i kolsänkor som torv, 

korall och träd. Atombombsprängningarna skapade ett 

överskott i 14C som nådde sin topp 1964 och kommer 

finnas kvar i atmosfären i 50 ka (Lewis & Maslin 

2015a). Eftersom träd absorberar atmosfärisk 14C när 

de växer kan Δ14C-toppen tydligt detekteras i 

trädringsserier (Fig. 3). 

 

3.3 Artutrotning och artsammansättning 
förändring 

Människor har redan utrotat flera arter, från plei-

stocens megafauna för ca 14 000 år sedan till asiatiska 

floddelfiner i modern tid. Idag är 22% av däggdjur, 

14% av fåglar, mer än 30% av amfibier och 29% av 

reptiler utrotningshotade (Barnosky 2014). Under de 

senaste hundra åren har utrotningshastigheten varit 

10–100 gånger snabbare än bakgrundsnivån (Ceballos 

et al. 2015) (Fig. 4). 

 Artutrotningen kommer sannolikt att fortsätta i 

framtiden på grund av ökad miljöpåverkan, antingen 

direkt i form av jordbruk, urbanisering, avskogning, 

överfiske och jakt eller indirekt på grund av miljögif-

ter, global uppvärmning, havsförsurning och syrebrist. 

Vissa tecken påminner faktiskt om inledningsstadierna 

av tidigare massutdöenden (Barnosky et al. 2011). Om 

inga förebyggande åtgärder tas, bevittnar vi förmodlig-

en början av det sjätte massutdöendet i jordens historia 

(Bacon & Swindles 2016). 

 Utöver artutrotning, förändrar mänskliga aktiviteter 

även artsammansättning på en viss plats. Människan 

bidrar till artspridning, antingen avsiktligt eller oav-

siktligt. Avsiktlig artspridning har skett i takt med ex-

Fig. 3. Δ14C mätning från trädringar (Pinus sylvestris) från 

södra Polen. 14C överskott når sitt högsta värde 1964, ett år 

efter att atmosfäriska atombombsprängningar blev förbjudna 

genom internationella konventioner. Modifierad figur från 

Fig. 4. Uppskattningar av utrotade ryggradsdjur (källa: 

IUCN). Utrotningshastigheten har ökat exponentiellt under 

1900-talet och är 10–100 gånger högre än bakgrundsnivån 

idag. Modifierad figur från Ceballos et al. (2015).  

Fig. 5. Varje punkt visar när antropogena faktorer har börjat 

påverka mikrobiologiska marina arter i kustområden, på 

grund av industrialisering, jordbruk, miljögifter, exotiska 

arter, med mera. Omfattande påverkan detekteras efter 1945. 
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pansion av jordbruk och vattenbruk. Vissa före detta 

endemiska arter har global förekomst idag, vilket till 

stor del är en konsekvens av jordbruk. Till exempel 

blev majs först odlad i Centralamerika, sedan i resten 

av världen (Zalasiewicz et al. 2015a).  

 Däremot ökar oavsiktlig artspridning till följd av 

tätare och snabbare transportnät. Till exempel sprids 

organismer genom ballasttömning vid båttransport 

(Wilkinson et al. 2014). Införandet av exotiska arter 

förändrar ekosystem permanent. Förändrad mikrobio-

logisk artsammansättning kan tydligt detekteras i ma-

rina sediment från kustområden, särskilt i hamnar (Fig. 

5). 

 

3.4 Flygaska 
Flygaska bildas genom ofullständig förbränning av 

fossila bränslen vid höga temperaturer. Flygaskan be-

står av organiska partiklar (Spheroidal Carbonaceous 

Particles, SCP) och oorganisk aska (Inorganic Ash 

Sphere, IAS). Oljeförbränning producerar endast SCP, 

som sprids i atmosfären och deponeras globalt i ma-

rina och lakustrina sediment (Rose 2015) (Fig. 6), torv 

(Oldfield 2015) och is (Martins et al. 2010). 

 Eftersom SCP inte bildas av naturliga processer 

avspeglar de entydigt människans användning av kol 

och olja (Swindles et al. 2015). I tidigt industria-

liserade länder har SCP släppts ut sedan början av 

1800-talet. Efter 1950 ökade SCP-utsläppen globalt i 

takt med befolkningsökning och oljekonsumtion, och 

nådde sin topp på 1970-talet. Sedan 1990-talet har 

SCP-utsläppen minskat till följd av bättre avgasfiltre-

ring och bränslebyte från kol till gas (Rose 2015). 

 SCP anses ha god bevaringspotential eftersom de 

är motståndskraftiga mot kemisk och biologisk ned-

brytning. De liknar välbevarade askpartiklar från mete-

oritnedslag som skedde vid gränsen mellan krita och 

paleogen, även om de sistnämnda bildades vid lägre 

temperaturer (Rose 2015). 

 

3.5 Plast  
Även om plast uppfanns i början av 1900-talet, började 

den användas i stor skala först på 1950-talet. Plast är 

väl anpassat för att bemöta olika behov: den är lätt, 

stark, flexibel, olöslig i vatten och motståndskraftig 

mot biologisk och kemisk nedbrytning. Den totala 

mängden plast som producerats på jorden skulle räcka 

för att täcka hela jordensytan med vanlig 12.5 μm 

tjock plastfilm (Zalasiewicz et al. 2016).  

 Plast som varken bränns eller återvinns deponeras 

ofta i soptippar eller slängs som skräp. Den kan då 

hamna i floder genom vind- eller vattentransport. 

Även avloppsvatten innehåller mikrofibrer från kläder 

(Woodall et al. 2014). Slutligen når en stor del av plas-

ten ut till havet, där den ansamlas längs stränder, i se-

diment och flytande i havet (Lebreton et al. 2018) (Fig. 

7). Eftersom de flesta plasttyperna har bra flytförmåga 

kan de transporteras över långa sträckor av 

havsströmmar till områden långt ifrån där de produce-

rats eller använts (Lavers & Bond 2017).  

 Om plastföremål inkorporeras i stratigrafin kan de 

bilda en ny typ av fossil som kallas för teknofossil 

(Zalasiewicz et al. 2014b). De förväntas ha god beva-

ringspotential inneslutna i strandsten längs karbona-

trika hav (Zalasiewicz et al. 2014b), eller som konglo-

merat av smältplast blandad med sandkorn som kallas 

för plastiglomerat (Corcoran et al. 2014). 

 Plast kan också brytas ned av olika processer: ke-

miska (UV-strålning, värme, syre), fysiska (våg- eller 

vindabrasion) eller biologiska genom vissa bakterier 

(Zettler et al. 2013). När plaststorleken minskar 

omvandlas den till mikroplast. Minskad partikelstorlek 

ger bakterierna större kontaktyta att verka på, som i sin 

tur förstärker nedbrytningen. En annan effekt av mins-

kad storlek är bättre spridningsförmåga, eftersom 

mindre partiklar enklare kan ätas av fiskar - eller fåglar 

- och därmed transporteras över långa sträckor. Mindre 

partiklar är också lättare, och kan därför transporteras 

Fig. 6. SCP-koncentrationsdata från sedimentborrkärnor från 

71 sjöar uppdelade i sex olika regioner. Tidpunkten för den 

första ökningen av SCP är olika i olika områden, men ökar 

samtidigt omkring 1950. Modifierad figur från Rose (2015).  

Fig. 7. Mikroplastskoncentration i ytvattnet i och runt GPGP 

(Great Pacific Garbage Patch). Koncentrationen har ökat 

exponentiellt mellan 1965–2015. Modifierad figur från Le-

breton et al. (2018).  
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längre av havsströmmar.  

 Mikroplast sprider sig lätt i havet, och eftersom de 

flesta plasttyper har lägre densitet än vatten sjunker de 

inte. Det behövs därför flera processer för att minska 

flytförmågan. En sådan process är när det byggs på en 

bakteriefilm som minskar flytförmågan. En annan pro-

cess är när mikroplasten äts av fiskar och ökar i den-

sitet när den kommer ut som avföring. Dessa processer 

kan stödjas av havsströmmar såsom termohalina cir-

kulation (Woodall et al. 2014). 

 Så småningom ansamlas mikroplast i djupa, syre-

fria havsbottnar där den uppskattas ha hög beva-

ringspotential, från hundratals till tusentalsår (Wang et 

al. 2016). Plastfibrer kan tydligt detekteras i marina 

sediment, där deras koncentration är flera storleksord-

ningar högre än i ytvattnet (Woodall et al. 2014). 

3.6 Reaktivt kväve 
Människor har förändrat den biogeokemiska kvävecy-

keln genom att frigöra reaktivt kväve (Nr), den kväve-

typen som är tillgänglig för växter. Atmosfärisk reak-

tivt kväve kommer för det mesta från intensivt jord-

bruk, särskilt med felaktig användning av gödselme-

del. Även förbränning av fossila bränslen släpper ut 

reaktivt kväve i atmosfären.  

 Utsläpp av stora mängder Nr i vattendrag och hav 

kan leda till övergödning. Övergödningen får konse-

kvenser i form av algblomningar och syrefattiga mil-

jöer. Mer än 500 kustområden har redan drabbats av 

syrebrist sedan 1950 (Breitburg et al. 2018).  

 Antropogena Nr-utsläpp är i allmänhet utarmade på 
15N relativt naturliga källor. Detta avspeglas i en 

minskning av andelen δ15N i atmosfären, vilket kan 

detekteras globalt i sjösediment (Holtgrieve et al. 

2011;  Wolfe et al. 2013) och is (Hastings et al. 2009). 

δ15N nedgången började i slutet av 1800-talet men 

förstärktes 1950 med expansion av industriell kväve-

fixering och ökade utsläpp av fossila bränslen (Dean et 

al. 2014). δ15N nedåtgående trend kan tydligt detekte-

ras i lakustrina sediment och isborrkärnor (Fig. 8). 

 

3.7 Växthusgaser  
Växthusgaser består bland annat av koldioxid (CO2) 

och metan (CH4). Liksom under tidigare mellanistider 

minskade växthusgaskoncentration i atmosfären under 

början av holocen. Denna nedåtgående trenden avbröts 

för ca 8 ka sedan för CO2 och för 6 ka sedan för CH4, 

troligen på grund av tidiga antropogena aktiviteter 

såsom avskogning och risodling (Ruddiman 2013). 

Växthusgaskoncentration i atmosfären har ökat stadigt 

sen dess. Från början av 1800-talet förstärktes ökning-

en på grund av industrialisering och förbränning av 

fossila bränslen. Sedan 1950 har ökningstakten accele-

rat på grund av snabbare befolkningstillväxt och olje-

förbränning. Idag ligger CO2 och CH4 koncentrationer-

na vid sina högsta värden under de senaste 800 ka 

(Wolff 2014). 

 Omkring 30% av de antropogena utsläppen av CO2 

har tagits upp av havet, där den lösta koldioxiden leder 

till bildning av kolsyra som sänker pH och kan drabba 

kalkskaliga organismer (Hughes et al. 2017). En annan 

effekt av CO2-utsläpp är högre temperatur, som i sin 

tur leder till minskad syrelöslighet i havet (Schmidtko 

et al. 2017), havsnivåhöjning, artförflyttning, koral-

blekning (Hughes et al. 2017), ökad avdunstning, med 

mera. Den långsiktiga effekten av högre temperatur är 

att nästa istid kan försenas med så mycket som 100 ka 

(Wolff 2014).  

 Utöver växthusgaskoncentrationen kan förbränning 

av fossila bränslen också spåras i kolisotopdata. 

δ13CO2 i atmosfären idag har ett värde som är 30 % 

lägre än det lägsta värdet under de senaste 25 ka 

(Wolff 2014). Denna nedåtgående trend i δ13CO2 kal-

las för Suess-effekten (Keeling 1979). Den har 

förstärkts sedan 1950 och är en direkt effekt av 

förbränning av fossila bränslen. Fossila bränslen består 

Fig. 8. Δ δ15N relativt medelvärdet för δ15N före AD 1900 

från sjösediment från olika områden. Den nedåtgående tren-

den som observeras i sjösediment motsvarar väl den som 

observerats i isborrkärnan från Grönland (Hastings et al. 

2009). Samtliga data visar accelererad isotoputarmning efter 

Fig. 9. Atmosfäriska δ13C-värden och CO2 koncentration i 

isborrkärnor från Law Dome och South Polei Antarktis. δ13C 

har minskat sedan början av 1800-talet, medan CO2 koncen-

tration har ökat under samma tidsperiod. Modifierad bild 

från Rubino et al. (2013).  



 

 

av rester av växter, zooplankton, alger och bakterier. 

Genom fotosyntesen tar växter upp mer 12C än 13C och 

får därmed låga δ13C-värden. Förbränning av fossila 

bränslen ger därför gaser som är berikade på 12CO2, 

vilket leder till en lägre δ13CO2 i atmosfären (Dean et 

al. 2014). Lägre δ13CO2 kan detekteras globalt i 

trädringar, koraller (Swart et al. 2010) och is (Rubino 

et al. 2013;  Wolff 2014). δ13C nedåtgående trend, som 

är exakt omvänd jämfört med CO2 uppåtgående trend, 

kan tydligt detekteras i isborrkärnor från Antarktis 

(Fig. 9). 

 

4 Diskussion 
 

4.1 Hur definieras geologiska tidsgrän-
ser? 

Den geologiska tidsskalan indelar tiden i namngivna 

tidsperioder, från när jorden skapades fram till idag. 

Gränsen mellan två olika geologiska tidsperioder defi-

nieras med hjälp av en global referenspunkt som kallas 

GSSP (Global boundary Stratotype Section and Point), 

och som bestäms av ICS (International Commission on 

Stratigraphy).  

 GSSP:en definieras baserat på en markör, det vill 

säga en biologisk, fysisk eller kemisk förändring som 

kan korreleras globalt (Lewis & Maslin 2015b). Hu-

vudmarkören brukar kompletteras av sekundära mar-

körer. Stratigrafin bör uppvisa kontinuerlig sedimen-

tation med tillräcklig mäktighet kring GSSP och vara 

daterad. Det finns också praktiska aspekter som att 

GSSP:en är skyddad och att det är möjligt för forskare 

att besöka och studera den. De flesta GSSP:er är defi-

nierade i avsättningar som består av sedimentär 

bergart, marina eller lakustrina sediment, eller is. 

 Markören bör uppvisa en kort men tydlig föränd-

ring inom en mer långsiktig övergång på jorden, från 

ett tillstånd till ett annat (Lewis & Maslin 2015b). Den 

kortvariga förändringen kan innebära att nå ett max-

värde, följt av en övergång tillbaka till bakgrundsni-

vån, eller att bakgrundsnivån själv ändras värde. Grän-

sen kan antingen placeras i början, mitten eller slutet 

av den långsiktiga övergången. Kortvariga förändring-

ar är enklare att detektera och korrelera mellan arkiv, 

medan långvariga förändringar har större betydelse. 

 

4.2 Exempel på definition av tidigare 
tidsgränser 

Övergången till holocen kännetecknas av kraftig upp-

värmning, eftersom jordens klimat övergick mot en ny 

mellanistid. Deuteriumisotop (δD) är ett proxy för 

temperatur; genom att följa δD från NGRIP isborrkär-

nan från Grönland kan man rekonstruera övergångens 

temperaturutveckling. Holocens GSSP definieras som 

en inflektionspunkt i δD som tyder på en plötslig havs-

temperaturökning, som ingår i en långsiktig övergång 

från istid till mellanistid (Walker et al. 2009). I detta 

fall är GSSP:en placerad i mitten av övergången. 

 Geologiska gränser kan också sammanfalla med 

början av en förändring. Till exempel sammanfaller 

starten av paleogen med början av stora förändringar i 

jordens ekosystem. Periodens början definieras som ett 

tunt lager av iridium i botten av en lersten från Tuni-

sien (Lewis & Maslin 2015b). Iridiumskiktet kommer 

från ett asteroidnedslag som orsakade det senaste stora 

massutdöendet. 

 Liksom paleogen bör markören för antropocen 

placeras i början av övergången, eftersom vi förmodli-

gen bara är i början av stora förändringar på jorden. 

Idag finns det redan tillräckligt med bevis för att vi 

står inför en långsiktig förändring på jorden på grund 

av global uppvärmning och artutrotning (Lewis & Ma-

slin 2015b). Om det sjätte massutdöendet pågår, bör 

antropocen definieras som period istället för epok, 

eftersom det är en oåterkallelig förändring (Bacon & 

Swindles 2016). 

 Istället för att använda en geologisk markör finns 

det också möjlighet att använda ett startdatum. Till 

exempel definieras tidsperioder som är äldre än 635 

Ma med startdatum eftersom de saknar fossil eller stra-

tigrafi. Vissa hävdar att  antropocens startdatum borde 

bestämmas för att förenkla beslutsprocessen 

(Zalasiewicz et al. 2015b). Andra anser att ett 

startdatum också skulle uppfattas godtyckligt och lätt 

kunna ifrågasattas (Lewis & Maslin 2015a). Eftersom 

det finns gott om tillgängliga markörer för de senaste 

geologiska tidsperioderna, bör markörer användas för 

att definiera antropocen. 

 

4.3 Utvärdering av föreslagna markörer 
Därefter kommer de tidigare föreslagna markörerna att 

utvärderas mot GSSP-kriterier. Inte alla förslagna mar-

körer har global korrelation. Till exempel, även om 

sedimenttransport har ökat i många floder till följd av 

avskogning eller jordbruk, har den också minskat i 

andra på grund av dammar eller pumpning (Syvitski & 

Kettner 2011). Detta har lett till att de flesta deltaom-

råden retrograderar istället för att progradera (Syvitski 

& Saito 2007). Antroturbations effekter varierar därför 

från plats till plats, beroende på en mängd lokala fak-

torer, vilka kan ge motsatta effekter. På grund av de 

lokala effekterna är antroturbation därför inte en lämp-

lig kandidat.  

 Inte heller artutrotningseffekter har hittills kunnat 

detekteras globalt, trots att utrotningshastigheten har 

varit 10–100 gånger snabbare än bakgrundsnivån un-

der de senaste hundra åren. De flesta påvisade utrotade 

arter förekom endast lokalt och deras försvinnande går 

inte att spåra globalt. Därför är artutrotning en mindre 

lämplig markör. I framtiden kommer dock förmodlig-

en artutrotningen att lämna tydliga globala spår i geo-

logiska avsättningar och kunna användas som markör. 

Å andra sidan har invandring av exotiska arter redan 

lämnat ett globalt spår i sedimentarkivet, som Bar-

nosky (2014) noterade.  

 Vissa markörer har global korrelation men avspeg-

lar inte nödvändigtvis en långsiktig förändring på jor-

den. Till exempel kan radionuklider detekteras globalt 

och sammanfaller med början på andra halvan 1900-

talet. Trots detta avspeglar de inte befolknings- och 
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konsumtionsökningen som började då, med alla deras 

långsiktiga effekter. Därför är radionuklider mer läm-

pade som sekundärmarkörer, vilket har Hamilton 

(2015) också lyft fram. 

 Konsumtion och spridningen av plast ökad drama-

tiskt efter 1950. Den stora ökningen i plastförbruk-

ningen var en konsekvens av ökad konsumtion och 

följer konsumtion av fossila bränslen. Mycket av den 

plast som har sprids i naturen bryts ner till mikroplast 

och idag kan man detektera mikroplast globalt i ma-

rina sediment (Zalasiewicz et al. 2016). Bevaringspo-

tentialen och nedbrytningsprocesserna av mikroplast är 

fortfarande inte helt kända. Dessutom finns det ingen 

standardiserad analysmetod för mikroplast i sediment 

(Woodall et al. 2014). På grund av dessa begränsning-

ar är mikroplast användbar som sekundärmarkör, men 

inte lämpad som primärmarkör. 

 Tillverkning av konstgödsel och förbränning av 

fossila bränslen har ökat utsläppen av reaktivt kväve i 

atmosfären sedan början på 1900-talet, men den stora 

ökningen skedde efter 1950. Antropogena Nr-utsläpp 

är utarmade på 15N relativt naturliga källor, vilket av-

speglas i en minskning av andelen δ15N i atmosfären, 

och därmed i sedimentarkivet. Mätningar av δ15N i 

marina eller lakustrina sediment kan vara starkt påver-

kade av lokala effekter av gödselanvändning upp-

ströms (Rose 2015). Därför bör endast δ15N mätas i 

sediment från avlägsna sjöar eller i isborrkärnor som 

ligger långt ifrån punktkällor. Om detta krav uppfylls 

är δ15N användbar som sekundärmarkör och inflek-

tionspunkten i kurvan kan användas för att markera 

starten av antropocen. 

 De två följande markörerna är både globala, kop-

plade till en långsiktig trend, och mindre påverkad av 

andra faktorer. Den första är minskningen i δ13C i at-

mosfären som är en direkt effekt av ökad förbränning 

av fossila bränslen. Förbränningen av fossila bränslen 

har framförallt ökat som en konsekvens av den indus-

triella revolutionen under 1800-talet och accelerat efter 

1950.  Jämfört med δ13C är CO2 och CH4 koncentratio-

nen i atmosfären inte bara kopplade till förbränning av 

fossila bränslen, utan också till andra mänskliga ak-

tiviteter som avskogning eller jordbruk. Eftersom des-

sa aktiviteter gradvis började för 6–8 ka sedan, är kon-

centrationen av CO2 och CH4 i atmosfären mindre 

användbar som markör. Däremot är δ13C-minskningen 

enbart kopplad till förbränning av fossila bränslen, 

därför är δ13C-inflektionspunkt användbar som huvud-

markör. 

 Den andra potentiella huvudmarkören är flygaska. 

Som Rose (2015) noterade kan SCP detekteras globalt 

och avspeglar entydigt den ökade oljeförbränningen 

efter 1950. Dessutom kan SCP lätt analyseras med 

ljusmikroskop, och anses ha hög bevaringspotential. 

Därför är SCP-inflektionspunkt också användbar som 

huvudmarkör. 

 Tidsomfattningen visar när vi ser mänsklig påver-

kan som kan detekteras med hjälp av markörerna. Vi 

har påverkat miljön under lång tid; sedan 1950 har det 

accelererat och det har kommit in nya markörer på 

grund av teknikutveckling som inte fanns tidigare (Fig. 

10). För att det skall vara relevant att prata om antro-

pocen, så måste påverkan vara stor och genomgri-

pande. Även om vi kan hitta spår av mänsklig påver-

kan på miljön sedan pleistocen, är det inte relevant 

förrän påverkan kan sägas vara på geologisk skala. 

Detta innebär global och genomgripande påverkan av 

en magnitud som är jämförbar med tidigare tidsperio-

der. 

 

5 Slutsatser 
Den stora accelerationen (från 1950 och framåt) är den 

tidsperiod som har gett upphov till det största antalet 

markörer för antropocen. Markörerna avspeglar omfat-

tande och långsiktiga förändringar i förhållandena på 

jorden till följd av mänskliga aktiviteter. 

 Huvudmarkören bör antingen vara flygaska (SCP) 

eller δ13C, medan artificiella radionuklider (14C, 239Pu), 

δ15N och mikroplast skulle kunna användas som se-

kundärmarkörer. På grund av pågående ackumulering 

bör i de flesta fall markörens inflektionspunkt 
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Fig. 10. Schematisk tidsskala för de föreslagna markörerna. 

Linjens tjocklek motsvarar markörens betydelse. Från och 

med 1950 visar alla markörer tydliga antropogena signaler 

kopplad till ökad miljöpåverkan. Artificiella radionuklider 

sammanfaller med början på denna tidsperioden. Samman-

satt data från Rubino et al. (2013);  Dean et al. (2014);  Ce-

ballos et al. (2015);  Rose (2015);  Zalasiewicz et al. 



 

 

användas istället för toppvärdet. 

 Effekterna av människans påverkan på jorden kom-

mer att fortsätta åtminstone under detta århundrade, i 

takt med befolknings- och konsumtionsökning, om 

inte kraftiga åtgärder vidtas. I den avlägsna framtiden 

kommer sannolikt effekterna av temperaturökningen 

och det sjätte massutdöendet att vara de tydligaste 

spåren av antropocens början. 

 

6 Tackord 
Jag vill tacka min handledare Karl Ljung för att ha 

föreslagit detta intressant projekt och för att ha spende-

rat sin tid att träffas, kommentera texten och förbättra 

min skriftliga svenska. 
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