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Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden  
Arkeologi möter kärnbränsleförvaring 
 
I dag finns det runt 300 000 ton radioaktivt kärnavfall i världen. Mängden ökar med ungefär 12 000 
ton per  år.  I  Sverige  finns  cirka  6  000  ton  avfall.  Det  kommer  främst  från  landets  kärnkraftverk 
men också från civilt bruk inom exempelvis medicin och forskning. Alla länder som har kärnkraft-
verk eller som använder radioaktivt material på annat sätt måste lagra kärnavfall. Några länder i 
världen, som USA, Frankrike och Ryssland, sitter också på en omfattande mängd kärnavfall från 
utveckling och tillverkning av kärnvapen och från andra militära ändamål. Hur stor denna mängd 
avfall är vet ingen.  
Alla länder som lagrar kärnavfall står inför problemet att säkert förvara detta över mycket lång tid. 
Anledningen är att det tar lång tid för kärnavfall att omvandlas från att vara radioaktivt och farligt, 
till att bli mindre radioaktivt och inte så farligt. I Sverige ska avfallet förvaras i 100 000 år. Det är 
så lång tid man räknar med att det tar för det att bli ofarligt.1 
Det finns ingen plats i världen som är färdigbyggd för att ta emot ett lands civila högaktiva kärnav-
fall. I Sverige finns långtgående planer på ett slutförvar vid Forsmark i Östhammar kommun. Tanken 
är att kärnavfallet ska förvaras 500 meter ner i urberget i kilometerlånga borrade tunnlar in under 
Östersjön.2 

När väl slutförvaren är byggda världen över, fyllda med kärnavfall och förslutna så att ingen enkelt 
kommer åt innehållet, då ska dessa platser fungera i tusentals och åter tusentals år. De ska skydda 
framtidens människor och samhällen mot den fara som det radioaktiva innehållet utgör. Och de 
ska skydda innehållet mot den fara oaktsamma människor utgör.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bygget av en forskningsanläggning, Onkalo, i Olkiluoto i Finland har redan påbörjats. I ansökan 
vill man få möjlighet att utöka anläggningen till ett slutförvar för använt kärnbränsle. 
 
1Med ofarligt menas här att avfallets värden är avsevärt mindre än markens naturliga genom-
snittliga bakgrundsstrålning (Chapman, Neil A. & McCombie, Charles. 2003. Principles and 
Standards for the Disposal of Long-lived Radioactive Wastes. Waste Management Series 3. 
Pergamon. Amsterdam) 

2http://skb.se/Templates/Standard____30060.aspx  
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Detta innebär att framtiden måste känna till platserna där avfallet ligger, vad avfallet består av och 
varför det ligger där. Framtiden måste också känna till att avfallet är farligt om det hanteras på fel 
sätt, men att det inte är själva avfallet som är farligt utan den radioaktiva strålning som avfallet  
genererar. Denna information och kunskap ska förmedlas in i framtiden, en framtid som 
är 100  000  år  lång.   
Hur förmedlar man en berättelse över den oändliga tid som det rör sig om? Hur kan man få framtiden 
att förstå det vi vill att de ska förstå? Och, om de förstår exakt vad det är vi vill att de ska förstå, 
hur kan vi se till att de agerar som vi vill att de ska göra? 
 
En nödvändig uppgift 
 
Alla förstår att detta inte går. Vi kan inte skapa något nu som ska förstås om 100 000 år. Samtidigt 
är uppgiften omöjlig att komma undan. Kärnavfallet finns, det måste förvaras. När det väl fått sin 
förvaringsplats måste kunskap om platsen kommuniceras. Detta av den enkla anledningen att det 
innehåll platsen fyllts med är skadligt, till och med dödligt.3 
Uppgiften är unik. Aldrig tidigare har mänskligheten ställts inför uppgiften att informera en så 
avlägsen framtid om något vi gör här idag. Ingen vet av erfarenhet hur det kan utföras. Det är något vi 
och kommande generationer måste uppfinna.  
Vårt forskningsprojekt "Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden. Arkeologi möter kärnbränsle-
förvaring" handlar om denna omöjliga men ändå helt nödvändiga uppgift.4 Vi har satt oss för att 
undersöka hur man kan tänka om tid och om vilka hjälpmedel som behövs för att vi överhuvud 
taget ska kunna vara förmögna att tänka om (eller på) en framtid som sträcker sig över 100 000 år. 
  
Ett humanistiskt perspektiv med arkeologi som utgångspunkt 
 
Arkeologi är humanvetenskapen med det längsta tidsperspektivet på människan. Det är ett ämne 
som börjar från början med de första människoliknande arter som tillverkade stenverktyg för nästan 
tre miljoner år sedan och som sträcker sig fram till nu med arkeologiska studier av vår samtid. 
Inget annat ämne täcker in så många år av kulturell och social samvaro.  
På så sätt är arkeologi en kreativ utgångspunkt för att forska om den fantastiskt intressanta, mycket 
svåra och helt nödvändiga uppgiften som mänskligheten står inför - att förmedla information och 
kunskap om kärnavfallet och dess slutförvaringsplatser in i framtiden.  
 

 

 

 

3Pescatore, Claudio. & Mays, Claire. 2008. Geological disposal of radioctive waste: records, markers and people. 
An integration challenge to be met over millennia. NEA updates, NEA News 2008 - No. 26:26-30; van Wyck, Pe-
ter, C. 2005. Signs of Danger. Waste, Trauma , and Nuclear Threat. Minneapolis. University of Minnesota Press.  

4Holtorf, C. & Högberg, A. 2014. Nuclear Waste as Cultural Heritage of the Future – 14361. WM2014 Proceed-
ings, WM Symposia, 2014. http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A718845&dswid=-4968  
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Att tänka framtid 
 
I projektet arbetar vi med flera olika undersökningsområden. Ett av dessa är att fördjupa kunskaper 
om hur man kan tänka om framtiden. Framtiden är ju den tid då slutförvaringsanläggningarna är 
planerade att användas. Det är då de ska vara i bruk. Det är ännu lite längre fram i framtiden och 
under många tusen år framåt som de ska fungera och hålla människor och kärnavfallet ifrån var-
andra. Därför är det viktigt att utveckla avancerade sätt att tänka om framtiden.  

 
Figur 1. Schematisk illustration av hur tolkningar av det förflutna omvandlas till antaganden om 
framtiden genom det nålsöga som är Nu. En väsentlig förståelse är att detta Nu är ett "rullande 
Nu" som hela tiden rör sig längs tidsaxeln allt eftersom Framtid blir till Nu och Nu blir till   
Förflutenhet. Inspirerad av http://adventurefuture.wordpress.com. Copyright Anders Högberg och 
Cornelius Holtorf. 
 
 
I figur 1 har vi sammanfattat några tankar om hur man kan uppfatta tid. Figuren ska läsas så här: 
Samhället existerar i sin samtid, i sitt specifika Nu. Antaganden om olika framtider genererar olika 
föreställningar om dessa. Föredragen framtid är  den  som  någon  vill  ska  hända.  Denna  framtid är 
olika mellan individer och grupper som alla har sina speciella framtidsförväntningar. Hur en Före-
dragen framtid ser  ut  beror  således  på  vem  som  formulerar  den,  det  vill  säga  vem  som står i det 
som är Nu i  figuren  och  gör  antaganden  om  framtiden.  Eftersom  det  finns  så  många  i  Nu som  gör  
antaganden om framtiden och på så sätt formulerar sin Föredragen framtid är variationen stor.  
Föredragen framtid skiljer  sig  från  vad  som  är  troligt.  Troliga framtider är vad som sannolikt 
kommer att hända. Eftersom dessa inte är en enskild framtid utan flera som bygger på olika  
scenarier är det sannolikt att flera intressenter kan komma överens om dem. Rimliga och Möjliga 
framtider är  vad  som  skulle  kunna  hända  respektive  möjligen  händer.  Dessa  är  inte  specificerade  
framtider. Istället ska de ses som teoretiska möjligheter härledda ur trender och rörelser i Nu.  
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I likhet med framtiden skapar olika tolkningar av det förflutna skilda uppfattningar av hur dåtid 
förstås i samtiden (Nu).  Av  alla  de  saker  som  hänt  i  människans  mångåriga  (för)historia,  det  som  i  
figuren definieras som Möjliga förflutna,  gör  någon  ett  urval.  Detta urval är det Föredragna 
förflutna som  berättas  om  i  Nu.  Många  andra  förflutenheter  skulle  vara  rimliga  att  berätta  om  i  Nu. 
Dessa är de som kallas Rimligt förflutet i figuren.  
Poängen är att dessa tolkningar och berättelser om det förflutna alla måste bearbetas i en samtid, 
Nu i  figuren.  Precis  som  sanden  i  ett  sandglas  som  måste  passera  igenom  en  passage  stor  som  ett  
nålsöga för att rinna från en behållare till en annan, flyter tiden på konstant igenom ett för evigt 
föränderligt Nu.  Och  när  de  många  berättelserna  om  det  förflutna  passerar  genom  detta nålsöga, 
förvandlas dessa ständigt till nya skiftande antaganden om framtiden, det vill säga till en uppsjö av 
framtidsscenarier.  
Om vi tänker oss att vi kan flytta detta "Nuets nålsöga"  längs  figurens  tidslinje,  tillbaka  till  dåtiden  
eller framåt in i framtiden, så skulle figurens form förbli densamma. Det skulle fortfarande finnas 
en trång passage som tiden pressas igenom, där dåtidens alla möjliga, föredragna och rimliga för-
flutna passerar igenom nålsögats Nu för  att  omvandlas  till  troliga, föredragna, rimliga och möjliga 
framtider. Så är det i vår samtid. Så har det varit i alla tidigare samtider och så kommer det att vara 
i framtiden också. Varje dåtid och framtid har specifika möjligheter och begränsningar vad gäller 
hur människor förstår deras Nu i  relation  till  tolkningar  av  det  förflutna  och antaganden om framtiden.  
 
Slutsats 
 
Slutsatsen av detta är att varje tid formar sina specifika uppfattningar om hur framtiden ska förstås. 
Detta sker nu, har skett tidigare och kommer därmed rimligen att ske i framtiden också. Konsekvensen 
av detta sätt att förstå framtid är stor för hur vi ska förstå sätten som vi förmedlar information och 
kunskap till framtiden om slutförvaringsplatser för kärnavfall.  
Varje framtid bör ges möjlighet att hantera sin samtid och sin framtid utifrån sina förutsättningar. 
Om vi idag tror vi kan hantera kommande generationers framtider utifrån våra förutsättningar och i 
detalj bestämma hur dessa framtider ska vara, gör vi dem en björntjänst. Då ges de inte möjlighet 
att hantera platserna utifrån sina förutsättningar, utan utifrån våra. Och vi har ingen aning om  
huruvida våra förutsättningar är bra eller dåliga i framtiden.  
Slutförvaringsanläggningarna måste planeras på ett säkert sätt. Samtidigt måste planeringen 
möjliggöra för  framtiden  att  hantera  säkerheten  utifrån  framtidens  förutsättningar,  inte  våra.  Detta  
sätt att tänka om framtiden är nytt och inte etablerat i sektorn som arbetar med slutförvaring av  
kärnavfall.  
 
Projektet är ett samverkansprojekt med och finansierat av SKB. För mer information se: http://
lnu.se/forskning/forskningsdatabas/project.aspx?id=1610 
 
Anders Högberg och Cornelius Holtorf, arkeologer vid Linnéuniversitetet  


