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När jag började studera fysik, för nästan 40 år sedan, fann jag 
ämnet spännande, dock inte lika häpnadsväckande som idag. 
Det känns paradoxalt eftersom instrument och metoder har för-
bättrats, teorier har utvecklats och många upptäckter har gjorts 
de senaste 40 åren. Förståelsen av Naturen har definitivt ökat. 
Samtidigt har det lett till att helt nya frågor ställts. Naturen, mer 
än någonsin, är svår att begripa, full av frågor, och vacker! 
Fysiken som betyder läran om naturen på en fundamental nivå, 
innehåller flera grenar, från partikelfysik, som är vetenskapen 
om de minsta beståndsdelarna av materia, till astrofysik, uni-
versums lära. Fysik handlar inte bara om att undersöka naturen 
utan även om att skapa bättre och bättre instrumentering för 
att möjliggöra ny vetenskap, lösa samhällsutmaningar eller för-
bättra vardagslivet. Syftet med denna lilla text är inte att ge en 
översyn av hela fysikområdet utan att belysa kort några valda 
ämnen.

 
Exoplaneter
Planeter som kretsar kring andra stjärnor än vår egen sol, upp-
täcktes först under 90-talet och har redan blivit en verklig del av 
naturen kring oss. Fler än 3000 planeter har hittills detekterats 
och antalet ökar varje år allt eftersom observationsmetoderna 
förbättras. Det finns flera tekniker för att detektera planeter. Den 
som användes för den första upptäckten av en planet kring en 
solliknande stjärna består i att mäta variationer i stjärnas radial-
hastighet som orsakar en liten Dopplerförskjutning av spektral-
linjerna (se figur nedan). De flesta observationer idag görs med 
hjälp av satelliter och den så kallade transitmetoden, som består 
i att mäta periodiska variationer av stjärnans ljusintensitet, på 
grund av planetens passage framför stjärnan. En överraskning 
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  i dessa upptäckter är att det finns stora och massiva planeter 
med väldigt korta omloppstider och därför höga temperaturer 
i kontrast till vårt solsystem. Planeter har även upptäckts inom 
den så kallad beboeliga zonen, där vatten i flytande form kan 
förekomma och där liv kanske finns.

Svarta hål och gravitationsvågor
Svarta hål är extremt kompakta och massiva objekt så att ljuset 
inte kan övervinna dess gravitationsfält och är därmed fångat. 
Det är därför inte möjligt att direkt ”se” ett svart hål, men dä-
remot indirekt via dess inverkan på omgivningen. Svarta hål 
kan ha en massor från tiotals till miljoner och även miljarder 
gånger solens massa. Dessa jättemassiva svarta hål förväntas 
finnas i galaxkärnor. Det svarta hålet i centrum av vår egen ga-
lax Vintergatan, har förutsatts genom att studera banorna av 
de stjärnornas närmaste centrum, som påverkas av närvaron av 

en stor massa. Nytt bevis för svarta håls existens kom nyligen 
tack vare detektionen av gravitationsvågor i september 2015. 
Detektorn är ett mycket imponerande optikinstrument, LIGO 
(Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory). LIGO 
omfattas av två stora och mycket noggranna Michelson-interfe-
rometrar, separerade med 3000 km, en i Livingstone, Louisiana, 
den andra i Hanford, Washington, USA. Rumstidsvariationen 
som orsakas av gravitationsvågen leder till en skillnad mellan 
armarnas längd, som kan mätas med en närmast otrolig nog-
grannhet. Gravitationssignalen, som varade under en bråkdel av 
en sekund, antas komma från fusionen av två svarta hål, på ett 
avstånd av en miljard ljusår från oss. 

Kosmologin 
Studier av universums uppkomst och utveckling har förbättrats 
enormt under de senaste decennierna tack vare noggranna mät-
ningar av den kosmiska bakgrundsstrålningen i mikrovågsom-
rådet (bland annat med hjälp av Plancksatelliten, se figur nästa 
sida), mätningar av universums expansion (med hjälp av studier 
av supernovor som är stora, exploderande, stjärnor) samt kart-
läggningar av galaxernas fördelning i rymden. Universums his-
toria beskrivs med hjälp av en kosmologisk modell som börjar 
med Big Bang där universum var mycket litet, förtätat och hett. 
I modellen ingår mörk energi (68%), som orsakar att univer-
sums expansion accelererar, mörk materia (27%) och mindre än 
5% vanlig materia. Det finns evidens från flera typer av obser- Detektion av en gravitationsvåg.
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vationer att mörk materia finns. Man vet dock inte vad den är. 
En hypotes är att den består av tunga och svagt växelverkande 
partiklar som forskarna nu söker efter med hjälp av flera experi-
ment, såväl i rymden som på jorden.

Partikelfysik
Inom partikelfysik studeras naturlagarna och naturens grundläg-
gande beståndsdelar. Detta görs i experiment som kräver höga 
energier i olika kollisionsprocesser för att nödvändig upplösning 
ska uppnås. Experimenten använder därför stora acceleratorer, 
såsom LHC (Large Hadron Collider) vid CERN i Genève, och 
görs av stora forskarsamarbeten (ibland bestående av flera tu-
sen forskare). Dagens kunskap om naturkrafterna och naturens 
byggstenar beskrivs teoretiskt med hjälp av Standardmodellen, 
som har verifierats experimentellt med stor noggrannhet.
De grundläggande byggstenarna och partiklarna som bär natur-
krafterna kallas elementarpartiklar. Till dessa räknas dels mate-

riapartiklarna kvarkar och leptoner (exempelvis elektroner och 
neutriner) och dels de partiklar som är bärare av de fyra funda-
mentala krafterna i naturen. För materiapartiklarna finns också 
motsvarande elementarpartiklar av antimateria. Hadroner, t.ex. 
neutroner och protoner byggs upp av kvarkar, medan t.ex. anti-
protoner är uppbyggda av antikvarkar.
Tre sorters kraftbärande elementarpartiklar har observerats: 
Gluonen (den starka kraften), fotonen (den elektromagnetiska 
kraften), och W- och Z-bosonerna (den svaga kraften). Den 
kraftbärande partikeln för gravitationen, gravitonen, är inte ex-
perimentellt påvisad.
2012 upptäcktes Higgspartikeln vid LHC av två detektorer 
(och två forskarsamarbeten) ATLAS och CMS. Detta var en 
stor succé för partikelfysiken, i och med att BEH–mekanismen  

Standardmodellen.
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  (Brout, Englert, Higgs), som ger elementarpartiklar massa, samt 
Higgspartikeln hade förutsagts nästan ett halvsekel tidigare och 
därmed kunde verifieras.
Neutrinerna är, efter fotonerna, de näst talrikaste partiklarna i 
universum. De skapas av den svaga kraften, till exempel i stjär-
norna, och växelverkar extremt lite med materia. De kan passera 
genom jorden utan att stoppas. Länge trodde man att de var 
masslösa. Genom att mäta på neutrinosflödet i stora detekto-
rer djupt under jordytan har forskare kunna bevisa att neutriner 
kan växla identitet (t.ex. mellan myon- och tau-) under sin färd. 
Dessa så kallade neutrinooscillationer innebär att neutriner har 
en massa. Än så länge kan man bara ge en övre gräns till neutri-
ners massa, men man vet alltså att undre gränsen inte är noll. 
Inom partikelfysiken väntar man med spänning på nya upp-
täckter som ska visa vägen bortom Standardmodellen. Det finns 
många konkurrerande teorier om detta, men den experimentella 
vägledningen krävs för att veta vad som stämmer med naturen. 
Man behöver få kunskap om vad som ligger bortom Standard-
modellen för att t.ex. kunna förklara vad den mörka materian 
består av och varför universum huvudsakligen består av materia 
och inte lika delar materia och antimateria. 

Nya grundämnen
En del av den moderna forskningen inom kärnfysik handlar om 
att skapa och studera extrema atomkärnor, t.ex. de med hög kvot 

mellan antalet neutroner och protoner eller de som har en kon-
stig form (t.ex. ser ut som ett päron). En annan mycket intres-
sant frågeställning är hur många protoner och neutroner som en 
atomkärna kan innehålla utan att den omedelbart sönderfaller. 
Genom fusionsprocesser skapas stora, mycket kortlivade, sådana 
kärnor. De innebär ofta upptäckten av ett nytt tungt grundäm-
ne. De senast upptäckta grundämnena har nyligen fått namn: 
Nihonium (Nh), för atomnummer Z=113, Moscovium (Mc), 
för Z=115, Tennessine (Ts), för Z= 117, och Oganesson (Og) 
för Z=118. Med dessa är nu den sjunde raden i det periodiska 
systemet komplett och därmed kan jakten på grundämnen i 
nästa rad ta sin början.

Kalla atomer och kondensaten
Inom atomfysik studeras atomer och dess växelverkan med, bland 
annat, ljus. En stor del av atomfysiken använder kalla atomer för 
olika typer av experiment. Under flera år har man utvecklat tek-
niker, ofta med hjälp av lasrar, för att kyla ner atomer till extremt 
låga temperaturer, i mikro eller även nanoKelvin området. 1995 
lyckades forskare att kyla ner en gas av alkaliatomer så långt att 
ett Bose-Einsteinkondensat bildades. Formation av ett konden-
sat av rubidiumatomer visas i figuren. Dessa atomer är bosoner: 
om de är tillräckligt långsamma och nära varandra, överlappar 
deras vågfunktioner och atomerna hamnar i samma kvantme-
kaniska grundtillstånd. Ett kondensat har mycket intressanta 
egenskaper, som kan utnyttjas för flera tillämpningar. Atomerna 
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i kondensatet rör sig på ett koherent sätt (tillsammans) precis 
som fotoner i en laserstråle. Det är betydligt svårare att kyla ner 
fermioner till extremt låga temperaturer samt att på så vis nå 
kondensation, i och med att fermioner inte kan vara i samma 
tillstånd (Pauliprincipen). Trots dessa svårigheter har forskare 
nyligen lyckats kondensera fermioner genom att, till exempel 
skapa bosoniska molekyler med två fermioniska atomer.

Kvantteknologi
Vårt mikrokosmos beskrivs med en teori som utvecklades för 
snart hundra år sedan, kvantmekaniken. Inom kvantmekaniken 

beter sig materia på ett konstigt sätt: en partikel är inte bara en 
partikel utan även en våg; dess exakta läge och hastighet kan 
inte båda bestämmas samtidigt; en partikel kan vara i en super-
position av olika tillstånd. Partiklar är sällan isolerade och väx-
elverkar starkt med omgivningen. Beteendet av en ensemble av 
partiklar skiljer sig från det av en isolerad partikel och beskrivs 
ofta med hjälp av klassisk mekanik. Länge har experiment med 
bara en partikel varit rena tankeexperiment. Sedan några år har 
man dock lyckats utveckla metoder för att hantera till exempel 
isolerade joner i en fälla eller en eller ett fåtal fotoner i en kavi-
tet. Dessa metoder har många tillämpningar, från fundamentala 
studier av kvantmekanikens grunder såsom övergången mel-
lan kvantmekanik och klassisk mekanik, till en ny generation 
atomur med hjälp av optiska övergångar i extremt stabila och 
isolerade joner.  
Kvantmekaniken leder även till intuitivt konstigare förutsä-
gelser om man betraktar två (eller fler) partiklar i ett så kallat 
sammanflätat tillstånd. När en mätning görs på de ena parti-
keln påverkas omedelbart förutsättningen för mätresultat på 
den andra partikeln, även om partiklarna är godtyckligt långt 
borta från varandra. I slutet på förra seklet visade en rad expe-
riment att dessa starka korrelationer inte kunde förklaras med 
en beskrivning av naturen baserat på en mycket förnuftig lokal 
realism. Lokal realism förutsätter att ett objekt existerar oavsett 
om man tittar på det eller ej (realism) och att det bara påver-
kas av sin närmiljö (lokalitet). Uttryckt lite mer vetenskapligt, 

Formation av ett Bose-Einsteinkondensat.
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innebär lokalitetprincipen att ett objekt inte kan påverkas av t.ex.  
ett annat avlägset objekt snabbare än ljusets hastighet, enligt 
Einsteins relativitetsteori. 
Som en konsekvens av grundläggande forskning om naturens 
ickelokalitet, föddes och utvecklades nya idéer där de kvantme- 
kaniska egenskaperna utnyttjas för olika tillämpningar. Med 
hjälp av kvantkryptering kan information skickas på ett helt sä- 
kert sätt. Om någon avlyssnar meddelandet kommer de som kom-
municerar med varandra att omedelbart upptäcka det. Kvant- 
krypteringsinstrument finns idag att köpa. En annan tillämp-
ning som dock fortfarande är en framtidsdröm, är kvantdatorn, 
som använder kvantbitar (en superposition av två tillstånd, ofta 
kallade 0 och 1) i stället för vanliga bitar (0 eller 1) för beräk-
ningar. Här utnyttjas den naturliga parallellismen inom kvant-
mekaniken, som räknar direkt med superpositionen av 0 och 1, 
och inte först med 0 sedan med 1. Det finns olika förslag för de 
komponenter som fysiskt kommer att ingå i en kvantdator, från 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
fångade joner, kalla atomer, supraledande Josephsonövergångar, 
etc. Redan nu används dessa komponenter som kvantsimulatorer. 

Laserljus
Under de senaste decennierna har vår kontroll av ljus ökat av-
sevärt. Lasrar har revolutionerat både vetenskap och vardagsliv. 
Idag bedrivs aktiv forskning i flera riktningar: mot ökad effekt, 
både medeleffekt och, för laserpulser, toppeffekt (idag redan i 
området petawatt (1015 Watt); mot ökat våglängdsområde, 
från röntgen till infrarött; mot kortare pulslängd, ner till några 
femtosekunder och slutligen mot ökad koherens som innebär 
att ljusvågen utbreder sig med precis samma frekvens, ampli-
tud och fas under en lång tid. Konventionella lasrar utnyttjar en 
övergång mellan två nivåer i ett atomärt eller molekylärt system. 
Energi pumpas in i systemet så att en populationsinversion mel-
lan de två nivåerna nås. Idag kan laserljus (eller laserlikande ljus) 
även skapas med hjälp av nya fysikaliska processer. I parametris-

En frielektronlaser.Tre Be-joner.
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ka processer, lagras aldrig energin i 
mediet utan överförs från ljus till 
annat ljus. Ett exempel är genere-
ring av höga övertoner av laserljus  
i en gas, som leder till mycket korta 
ljuspulser i det extremt ultravioletta 
spektralområdet, med varaktighet 
av endast några tiotals attosekunder  
(1 as= 10-18 s). I en frielektronlaser, ut-
nyttjas relativistiska elektroner från  
linjära acceleratorer. Strålningen skapas när pulser av elektroner 
svänger i undulatorer, som består av en rad magneter med alter- 
nativa riktningar. Den förstärks koherent eftersom elektronpul-
ser moduleras på ett väl bestämt sätt av det ljus de själva gene-
rerar. Frielektronlasrar kan idag producera laserpulser ända ner 
i röntgenområdet.

Materia
På samma sätt som för laserljus, har vår kunskap och kontroll 
av materia ökat dramatiskt de senaste decennierna. Gamla text-
böcker beskriver ofta materia som gaser, vätskor eller fasta ma-
terial. Den uppdelningen är alldeles för enkel. Det finns magne-
tiska faser, supraledare, supravätskor, plasmor, geler, polymerer, 
med mera. Fasta material, inom det vetenskapliga området fasta 
tillståndets fysik, kan vara ordnade (kristaller) eller oordnade 
(glas). Bandstrukturteori kartlägger kristaller som metaller, iso-

latorer och halvledare. Även detta visar sig vara förenklat. Ett 
nytt område inom den kondenserade materiens fysik handlar 
om att framställa material som är goda isolatorer i stort, men 
som leder ström på ytan. Smart designade halvledarstrukturer 
har även öppnat helt ny fysik kring lågdimensionella system. 
Materialforskning leder till viktiga tillämpningar. Halvledare 
som kisel (Si) och galliumarsenid (GaAs) utgör basen för våra 
allt kraftfullare datorer och mobiltelefoner respektive för fiber-
optisk kommunikation, tekniker som helt revolutionerat vår 
vardag. Andra områden ägnas att utveckla och tillverka de bästa 
materialen för effektiva solceller som på 2000-talet har blivit ett 
helt centralt område för energiproduktion, och lysdioder som 
gett oss LED-lampor som är mer än 10 gånger effektivare än 
traditionella glödlampor. 
En annan framgång inom fasta tillståndets fysik är utvecklingen 

Kolbaserade nanostrukturer.
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  inom nanoteknologin. Nya tekniker har möjliggjort manipula-
tion av materia på den så kallade molekylära skalan, mellan 1 
och 10 nanometer. Exempel av nanomaterial med bara ett lager 
atomer är kolstrukturer såsom fullerener, kolnanorör eller gra-
fen, en tvådimensionell kristall (se figur ovan). Nanostrukturer 
med olika former, t.ex. nanotrådar eller kvantprickar, kan även 
skapas av metaller eller halvledare. Tillämpningarna är många 
och finns redan inom medicin, fotonik och elektronik, bara för 
att nämna några. 
Nanostrukturer undersöks med hjälp av elektronmikroskopi-
tekniker som har nått en närmast otrolig precision och möjlig-
gör studier av nanomaterial med atomär upplösning. En annan 
metod som revolutionerat materialforskning är sveptunnelmik-
roskopi som baseras på den extremt avståndskänsliga kvantme-
kaniska tunnlingsmekanismen. Genom att svepa en atomärt 
spetsig metallspets över ett elektriskt ledande material kan man 
avbilda materialets ytstruktur med atomär upplösning, kring 
0.1Å. Atomkraftmikroskop, som just mäter de atomära kraf-
terna mellan spetsen och en studerad yta, kan ge ytterst fin de-
taljinformation även för biologiska material som ofta inte leder 
ström tillräckligt väl för sveptunnelmikroskopet. 
Ett plasma är en materiefas som innehåller fria elektroner och 
joner. Plasmor finns naturligt i stjärnorna och i den interstellära 
rymden. De kan även skapas i laboratorier. Plasmor används i 
fusionsforskning. Där försöker man att antingen med hjälp av 
starka lasrar eller i stora magnetiska strukturer (tokamak) att 

fusionera tritium och deuterium (isotoper av väte) för att pro-
ducera helium och energi. Målet är att få mer energi än vad som 
behövdes för att starta reaktionen för att sedan utveckla kraft-
verk baserade på fusion. 

Grannskapet till kemi och biologi
Utöver utvecklingen inom den rena fysiken öppnas ständigt nya 
områden som ligger utanför det traditionella ämnet, t.ex. mot 
kemi eller biologi. Ett exempel är optisk mikroskopi bortom 
diffraktionsgränsen som utnyttjar smarta lasertekniker (fysik) 
kombinerad med lysande kemiska ämnen (kemi) och som till-
lämpas inom biologi och medicin. Ett annat exempel är förut-
sägelse av viruspopulation samt studier av neuronnätverk med 
hjälp av metoder som utvecklas inom statistisk fysik. 
Trots den enorma framgången under de senaste decennierna, 
eller kanske tack vare den, ställs många frågor: Finns det liv 
bortom vårt eget solsystem? Gravitationsvågor öppnar ett nytt 
sätt att se på universum: Hur kommer det att se ut? Vad är den 
mörka materian? Varför dominerar materia över antimateria? 
Kommer fysiker att kunna beskriva gravitationen (samt hitta 
den förväntade motsvarande elementarpartikeln, gravitonen) 
tillsammans med de andra krafterna på ett enhetligt sätt? När 
(och på vilket sätt) får vi en kvantdator eller ett fusionskraft-
verk? Vilka nya uppfinningar kommer att hjälpa till att rädda 
livet på vår planet? 
Fysiken är mer öppen än någonsin!

Nästa kapitel >>Innehållsförteckningen >>


