
ACADEMIÆ 

REGIÆ SCIENTIARUM 

UPSALIENSIS

KUNGL.

VETENSKAPSSAMHÄLLETS 

I UPPSALA ÅRSBOK

42

2017–2018

ANNALES



Är universum och naturlagarna permanenta?

Rikard Enberg

Svaret på den första delen av frågan i artikelns titel är förstås nej. Allting i univer-
sum förändras, allt är i flöde. Ingenting i vår omvärld verkar vara permanent, utan 
vi ser förändringar på alla storleksskalor: från subatomära processer inuti atom-
kärnor, där elementarpartiklar hela tiden skapas, byter skepnad och försvinner, 
till jordklotet självt med sin plattektonik och sina klimatförändringar. Det gäller 
även oss människor och samhället. Mänskligheten har funnits i kanske 250 000 år, 
vilket är några tusendelars procent av livets ålder på jorden, och nästan alla arter 
som har existerat är utdöda. Henry Miller uttryckte det som att ”it is almost banal 
to say so yet it needs to be stressed continually: all is creation, all is change, all is 
flux, all is metamorphosis” (Miller, 1944). Det gäller också hela universum. Vi 
vet att universum uppkom i Big Bang för omkring 14 miljarder år sedan och har 
sedan dess växt med en takt som enligt vår nuvarande kunskap går allt snabbare. 

När det gäller den andra delen av frågan – om naturlagarna – så är det inte rik-
tigt lika klart. Den här frågan har följt mig i några år nu, åtminstone sedan jag blev 
ombedd att svara på en läsarfråga i tidskriften Forskning & Framsteg. Efter förfat-
tandet av mitt svar (Enberg, 2013) har jag tänkt mer på ämnet och jag har idag ett 
något annorlunda och mer omfattande svar än det jag gav 2013. Det är utgångs-
punkten för denna artikel. Jag kommer inledningsvis att se på universum i stort: 
vi vet att universum utvidgas, men vad kommer egentligen att hända? Därefter 
kommer jag att diskutera följande fråga: är de naturlagar som vi nu känner till 
permanenta, eller kan det tänkas att de också kan förändras?

Universums förändring och framtid

Universums struktur i stort beskrivs av den kosmologiska standardmodellen, som 
ofta kallas ΛCDM-modellen. Λ står för mörk energi i form av den kosmologiska 
konstanten, som ursprungligen infördes av Albert Einstein, vilken ger en sorts 
repulsiv gravitation som påverkar rumtiden så att universum utvidgas allt snab-
bare. Enligt standardmodellen och de observationer som stödjer den kommer 
universum aldrig att sluta utvidgas. CDM står för Cold Dark Matter, dvs. kall 
mörk materia, där kall syftar på att den mörka materien består av en gas av någon 
okänd form av partiklar som rör sig mycket sakta (så sakta att relativitetsteorin 



inte är viktig). Det teoretiska ramverket för ΛCDM-modellen är Einsteins all-
männa relativitetsteori, men kosmologin är speciell i det att den använder sig av 
nästan alla grenar av fysiken: termodynamik och statistisk fysik, elektromag-
netiska fält, kärnfysik, modern partikelfysik, kvantfältteori. ΛCDM-modellen 
bygger på mängder av observationer som har gjorts med hjälp av teleskop och 
satellitexperiment. Den är alltså synnerligen väl underbyggd av observationer av 
universum bakåt i tiden, som är det som vanligtvis studeras inom kosmologin. 
Men vi kan förstås också använda modellen för att göra förutsägelser om vad som 
kommer att hända i framtiden. När vi talar om framtiden i kosmologisk bemär-
kelse är det inte om tusen eller miljoner år, utan snarare om många miljarder år.

Teorierna förutsäger alltså att universums expansion inte kommer att avstanna, 
utan i stället kommer den att fortsätta accelerera. Detta är en relativt ny  kunskap. 
Den som studerade kosmologi för 25 år sedan fick lära sig att det fanns tre möjlig-
heter: Om universums totala densitet var större än en viss kritisk densitet så skulle 
det komma att fortsätta expandera i ett antal miljarder år till, och sedan skulle det, 
på grund av den attraktiva gravitationen från all materia, vända och börja krympa, 
för att 10–15 miljarder år senare kollapsa i vad som kallades the Big Crunch. Om 
den totala densiteten var mindre än den kritiska skulle den attraktiva gravitatio-
nen inte vara tillräcklig för att stoppa expansionen, utan universum skulle expan-
dera för evigt. Och om den totala densiteten var exakt lika med den kritiska, så 
skulle det fortsätta expandera, men expansionen skulle asymptotiskt avta tills den 
avstannade om en mycket avlägsen tid.

Men detta var innan den mörka energin upptäcktes. I de tre scenarierna ovan 
domineras universums totala energibudget av mass-energi, men i och med upp-
täckten av den mörka energin vet vi att den är den dominerande formen av energi. 
Den är en helt annan form av energi än materien och uppför sig som ett medium 
med negativt tryck, och ger repulsiv gravitation som leder till att expansionshas-
tigheten bara ökar och ökar. Hur ser då universums framtid ut, givet denna acce-
lererande expansion? Det skulle kunna sammanfattas som att universum kommer 
att bli ensligt och kallt.

Låt oss börja med vår horisont i universum, gränsen för vårt observerbara univer-
sum. Eftersom universums ålder är ändlig och ljuset har en ändlig hastighet kan vi 
inte se hela universum; ljuset har helt enkelt inte hunnit fram ännu från de delar som 
är bortom vår horisont. Detta observerbara universum är nu en sfär med en radie på 
omkring 46 miljarder ljusår. Att den är större än 14 miljarder ljusår beror på expan-
sionen. På grund av accelerationen rör sig avlägsna galaxer allt fortare bort från oss. 
Det betyder att de mest avlägsna galaxerna kommer att expandera ut ur vårt obser-
verbara universum. Ljuset hinner inte med i expansionen, så vår horisont omfattar 
en allt mindre del av universum – ju längre expansionen pågår. Det betyder att vi om 
200 miljarder år inte kommer att kunna se några andra galaxer än dem som nu befin-
ner sig i det som kallas den lokala galax hopen (som också kommer att ha slagit ihop 
sig till en enda gigantisk galax). Om en mycket mer avlägsen tid kommer vi inte ens 
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att kunna se den kosmiska bakgrundsstrålningen som var avgörande för vår upptäckt 
och förståelse av Big Bang. Om det skulle uppstå en civilisation i detta sena univer-
sum, skulle de inte kunna upptäcka resterna av Big Bang, hur mycket de än försökte.

Men vi ska komma ihåg att galaxer, solsystem och andra system som hålls 
samman av gravitationen inte expanderar när universum expanderar – ”Brooklyn 
expanderar inte”1. Det är endast universum i stort som expanderar. Gravitatio-
nen som håller ihop bundna system är mycket starkare, så vi kommer i en mycket 
avlägsen framtid fortfarande att ha vår galax, men inga andra galaxer.

Universum är också ett termodynamiskt system som lyder under termodyna-
mikens andra huvudsats, vilken säger att entropin i ett system alltid ökar med tiden 
om inte energi tillförs. Det kostar energi att hålla ordning. Tillämpat på universum 
betyder det att oordningen i universum ständigt ökar. Universums mycket avlägsna 
framtid har studerats bland annat i en klassisk artikel av astronomerna Fred Adams 
och Gregory Laughlin (Adams & Laughlin, 1997), och även om det är mycket som 
vi inte vet så finns ändå en del slutsatser som vi kan dra. Universum är idag domi-
nerat av stjärnor och galaxer, och kommer så att vara fram till 1014 år efter Big Bang. 
Då inträder en era som domineras av slocknade stjärnor: vita dvärgar, neutronstjär-
nor och svarta hål. Så långt känner vi fysiken relativt väl. Vad som därefter händer 
med dessa stjärnrester är inte helt klart. De svarta hålen kommer förmodligen att 
evaporera genom Hawkingstrålning. Det är en process som vi inte kan detektera 
(det finns praktiska svårigheter med att studera svarta hål, och strålningen är mycket 
svag), men som teoretiskt borde finnas. Om detta stämmer kommer alla universums 
svarta hål att ha konverterats till strålning om 10100 år. De protoner och neutroner, 
som utgör de vita dvärgarna och neutronstjärnorna, kan också komma att sönder-
falla och skicka ut strålning, men det kan också hända att protonerna är stabila och 
inte sönderfaller. I båda fallen kommer dock universum att sluta som ett mycket 
kallt och tomt expanderande rum, som består av strålning, neutriner, elektroner och 
kanske protoner, som flyger genom universum utan att träffa på några andra partik-
lar. Temperaturen kommer att fortsätta falla och entropin kommer att fortsätta öka. 

Redan Lucretius var inne på liknande tankar i bok 2 av Om tingens natur:

Thus, fairly, all things perish, when with ebbing
They’re made less dense and when from blows without
They are laid low; since food at last will fail
Extremest eld, and bodies from outside
Cease not with thumping to undo a thing
And overmaster by infesting blows.

Thus, too, the ramparts of the mighty world
On all sides round shall taken be by storm,
And tumble to wrack and shivered fragments down.
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Detta kan verka dystert, men det rör sig också om närmast ogreppbara tids skalor, 
och vi måste komma ihåg att den bild som jag har målat upp ges av den fysik som 
vi idag känner till. Vi har ingen erfarenhet av vad som händer med svarta hål när 
de evaporerar, eller vad som händer vid sådana extremt låga temperaturer som det 
blir frågan om. Kanske finns det nya naturlagar som blir viktiga i sådana situatio-
ner och som leder till andra slutsatser?

Är naturlagarna permanenta?

I augusti 2001 fanns följande rubrik i New York Times: ”Anything Can Change, 
It Seems, Even an Immutable Law of Nature” (Overbye & Glanz, 2001). Jag 
kommer att återkomma till vad artikeln handlar om, men rubriken leder till vissa 
funderingar: Vad menar vi egentligen med naturlagar, och vad innebär det att 
de kan förändras?

Vad vi menar med naturlagar förändras över tid, och vi behöver inte en precis 
vetenskapsteoretisk definition av en naturlag här. Vi kan tänka oss att en fysika-
lisk förklaring av något fenomen innefattar en kausal kedja av förklaringar, som 
någonstans hänvisar till en uppsättning lagar. Dessa lagar kan vi kalla naturlagar. 
Ett mål för den fundamentala fysiken är att hitta de slutliga lagarna som inte kan 
förklaras med ännu djupare lagar, så att dessa lagar är slutpunkten i en kedja av 
förklaringar. Partikelfysiken är reduktionistisk i den bemärkelsen att vi antar att 
det finns en uppsättning fundamentala lagar som utgör en sådan slutpunkt, och att 
alla andra fysikaliska lagar åtminstone i princip kan härledas till dessa fundamen-
tala lagar. Det betyder inte att detta sker i praktiken. Det betyder inte heller att 
allting nödvändigtvis kan eller ska reduceras till partikelfysik, utan det kan också 
finnas emergenta lagar som uppstår i komplexa system, dvs. att det tillkommer 
nya typer av lagar för system som inte alls behöver hänvisa till elementarpartiklar.

Om vi begränsar oss till naturlagar med ursprung inom fysiken kan jag tänka 
mig en uppdelning dels i mer övergripande lagar och teorier, som kvantmeka-
niken, relativitetsteorin eller termodynamiken med dess andra huvudsats, dels i 
mer specifika teorier, modeller och lagar, som partikelfysikens standardmodell, 
kosmologins standardmodell, reaktionskinetik, Keplers lagar osv. 

Kan dessa lagar förändras? Jag kan tänka mig åtminstone tre sätt som de mer 
specifika lagarna kan förändras på (och i vissa fall förmodligen har förändrats 
under universums utveckling): (i) Naturkonstanterna i våra teorier kan föränd-
ras, (ii) Fasövergångar mellan olika tillstånd kan äga rum i det mycket tidiga uni-
versum, och (iii) Universums grundtillstånd (eller vakuum, som det kallas inom 
den teoretiska fysiken) kan förändras. Förändringarna av typ (ii) och (iii) är nära 
relaterade till varandra, men jag väljer att skilja på dem.

De tre typerna (i–iii) är förändringar inom ramen för de övergripande lagarna, 
och delvis även inom ramen för de mer specifika teorierna. Jag har dock svårt att 
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tänka mig hur de mer övergripande lagarna skulle kunna förändras. Vad skulle 
det innebära att t.ex. kvantmekaniken förändrades? De typer av förändringar som 
jag kommer att diskutera i det följande är alltså något mer modesta förändringar 
ur detta perspektiv. Det kan dock röra sig om små, gradvisa förändringar som inte 
har så stor effekt i vardagen, eller det kan röra sig om mycket abrupta förändringar.

Vilka är då naturlagarna? Låt oss börja med att se vad världen består av och 
hur den beskrivs. Vi har redan diskuterat kosmologins standardmodell, ΛCDM-
modellen. Även inom elementarpartikelfysiken finns en standardmodell, som 
brukar kallas kort och gott Standardmodellen. Det är – trots namnet – en teori 
som inom ramen för s.k. kvantfältteori beskriver vad världen består av – en upp-
sättning elementarpartiklar – och hur dessa partiklar uppför sig och växelverkar 
med varandra.

Elementarpartiklarna växelverkar med varandra med fyra olika interaktioner 
eller krafter: de starka, svaga och elektromagnetiska krafterna samt gravitationen. 
Gravitationen är ofantligt mycket svagare än de andra krafterna och brukar inte 
räknas in i Standardmodellen. På stora avstånd är det dock gravitationen som är 
viktigast, t.ex. i solsystemet eller galaxen, eller inom kosmologin som vi har dis-
kuterat ovan. Den starka kraften håller ihop protonerna och neutronerna, men 
även atomkärnorna. Den är mycket starkare än de andra krafterna inom atomkär-
nor, men den har en mycket kort räckvidd och är oväsentlig för större objekt. Den 
svaga kraften är den svagaste av de tre krafterna i partikelfysiken och har också en 
mycket kort räckvidd. Den elektromagnetiska kraften har i princip oändlig räck-
vidd, men i praktiken skärmas den av och blir svag på stora avstånd. 

De elektromagnetiska och svaga krafterna är förenade i en kraft som kallas 
den elektrosvaga kraften. Den elektrosvaga kraften är en enda kraft i det tidiga 
universum, men bryts sedan upp i den svaga och den elektromagnetiska kraften 
i en process som kallas elektrosvagt symmetribrott. Detta sker genom Higgsme-
kanismen, som bygger på att det finns ett fält – Higgsfältet – som genomsyrar 
hela universum och som leder till att den elektrosvaga kraften bryts upp. Den 
elektrosvaga kraften lyder under en symmetri som säger att alla partiklar måste 
vara masslösa, men när det elektrosvaga symmetribrottet äger rum så gäller inte 
denna symmetri längre och alla partiklar som har massa får en sådan genom att 
växelverka med Higgsfältet.

Standardmodellen är formulerad som en kvantfältteori, som är en kvantme-
kanisk teori kompatibel med den speciella relativitetsteorin. I kvantfältteori 
beskrivs alla partiklar som små kvantmekaniska excitationer i ett fält. Varje par-
tikel, som jag har beskrivit ovan, har ett sådant fält associerat med sig, och  krafter 
mellan partiklar beskrivs i kvantfältteorin som utbyte av kraftpartiklar. Varje 
kraft har associerade kraftpartiklar: den elektromagnetiska kraften har fotoner, 
den starka kraftens kraftpartiklar kallas gluoner, och den svaga kraftens kallas W- 
och Z-partiklar. Det finns också ett fält för varje materiepartikel, och Higgs fältets 
excitationer motsvarar Higgsbosonen.
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Figur 1: Ett Feynmandiagram som visar hur två elektroner sprids genom att växelverka med utbyte av en 
foton, som är en kraftpartikel för den elektromagnetiska kraften. Bilden visar också ett vertex; i det här 
exemplet en foton som kopplar till en elektron. Växelverkan beskrivs matematiskt av den angivna formeln 
som är en produkt av de fält som ingår i växelverkan och en faktor g som kallas en kopplingskonstant. 
Den är en fysikalisk parameter som anger styrkan på kraften. Vid beräkningar inom Standardmodellen 
kommer alla kopplingskonstanter i de storheter som beräknas i slutänden att kombineras till dimensions-
lösa tal. I detta exempel kommer detta att vara finstrukturkonstanten α.

En schematisk bild av hur krafterna verkar ges av Feynmandiagram. De introdu-
cerades av Richard Feynman som en effektiv metod för beräkningar, men de ger 
också en bild av hur en växelverkan går till. Ett exempel på detta visas i figur 1, där 
två elektroner kolliderar med varandra genom att byta ut en foton. Det är alltså 
den elektromagnetiska kraften som leder till denna växelverkan. I bilden kan 
man tänka sig en tidsaxel horisontellt och en rumsaxel vertikalt och att diagram-
met illustrerar förloppet, men i själva verket är ett Feynmandiagram en formell 
beskrivning av den matematiska formeln för att beräkna den kvantmekaniska 
amplituden (som ger sannolikheten för processen när den kvadreras). Varje linje 
i ett Feynmandiagram beskriver hur en viss typ av partikel rör sig och motsvarar 
en specifik faktor i det matematiska uttrycket. Varje vertex, där tre eller fler linjer 
möts, beskriver en viss typ av växelverkan (se figur 1), och styrkan på växelverkan 
beskrivs av en fysikalisk parameter som kallas kopplingskonstant.

Den bild av elementarpartikelfysiken, som jag har beskrivit ovan, har växt fram 
under en lång tid genom ett nära samspel mellan experiment vid allt högre ener-
gier och teoretisk utveckling. Higgsmekanismens roll i den elektrosvaga teorin 
föreslogs teoretiskt under andra halvan av 1960-talet, men kunde först 2012 
bekräftas experimentellt när Higgsbosonen upptäcktes i LHC-experimenten vid 
CERN. Denna upptäckt var den sista pusselbiten i Standardmodellen. De flesta 
partikelfysiker förmodar dock att det finns fler naturlagar att upptäcka, och att 
de lagar, som vi nu har kunskap om, kan vara approximationer som kan härledas 
från ännu mer fundamentala lagar. 

e−

e−

e−

e−

γ

gψ γµ A µ ψ
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Naturkonstanterna

I allmänhet har en naturlag en uppsättning parametrar eller naturkonstanter. Det 
kan vara sådana parametrar som de ovan nämnda kopplingskonstanterna eller stor-
heter som ljusets hastighet, Plancks konstant, protonens massa osv. En naturkon-
stant kan beskrivas som en parameter som inte går att härleda inom en given teori, 
utan måste tas som en fri parameter som vi experimentellt måste mäta värdet på. 

Det finns en debatt i litteraturen om vilka de mest fundamentala naturkonstan-
terna egentligen är, och hur många de är. Fysikern Michael Duff, för att nämna ett 
exempel, menar att endast dimensionslösa konstanter är fundamentala (Duff, 2015). 
En dimensionslös storhet har inga enheter, och dess numeriska värde ändras alltså 
inte vid ett byte av enhetssystem. Konstanter som inte är dimensionslösa är enligt 
Duff bara enheter eller konversionsfaktorer mellan olika enheter och kan därför inte 
vara fundamentala. De bygger på våra konventioner för hur vi mäter olika storheter.

Duff ger som exempel ljusets hastighet c, som enligt relativitetsteorin är densamma 
för alla observatörer, oavsett deras hastighet. Den ges i det vanligaste enhetssyste-
met, SI-enheter, av c = 299 792 458 m/s. Vi skulle också kunna säga att c = 1 ljusår/
år, vilket visar att den typen av konstant beror på vilket enhetssystem som används.

Vad har vi då för naturkonstanter i Standardmodellen? Ett exempel är de ovan 
nämnda kopplingskonstanterna som ger styrkan av de olika fundamentala kraf-
terna. I exemplet med den elektromagnetiska kraften fanns en konstant g (se 
figur 1). Denna konstant är i fallet med spridning av elektroner lika med den elek-
triska fundamentalladdningen e = 1,602x10-19 coulomb som alltså är en dimen-
sionell konstant. Ofta använder man i stället den s.k. finstrukturkonstanten α som 
är ett dimensionslöst tal. Den ges av en specifik kombination av dimensionella 
konstanter där enheterna kombineras på ett sådant sätt att kombinationen blir 
dimensionslös, och definieras på olika sätt i olika enhetssystem. Beroende på 
vilket enhetssystem som vi väljer är alltså uttrycket för α olika, men det numeriska 
värdet är alltid α ≈ 1/137 (se figur 2 för några mer eller mindre vanliga exempel).

SI-enheter: ↵ =
e2

4⇡✏0~c

CGS-enheter: ↵ =
e2

~c

Stoney-enheter: ↵ =
1

~

Atom-enheter: ↵ =
1

c

Naturliga enheter: ↵ =
e2

4⇡

Figur 2: Finstrukturkonstanten uttryckt i några olika enhetssystem. Det numeriska värdet är α ≈ 1/137 
i alla enhetssystem, men värdet på de dimensionella konstanterna är olika i de olika systemen.

SI-enheter: ↵ =
e2
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CGS-enheter: ↵ =
e2
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Finstrukturkonstanten är universell i den bemärkelsen att den har samma värde i 
alla enhetssystem. Ljushastigheten – å andra sidan – har olika värden i olika system 
och är enligt Duff inte fundamental.

Varierande naturkonstanter?

Det är en gammal tanke, som går tillbaka till Dirac, Milne och Jordan på 1930-
talet, att de fundamentala naturkonstanterna i våra teorier skulle kunna variera 
över tid eller rum, dvs. att de skulle vara funktioner av tid- och rumskoordina-
terna. I fysiken kallas kvantiteter som beror av koordinaterna för fält, och inom 
kvantfältteorin betyder det att vi tolkar dessa naturkonstanter som fält. Beväp-
nade med Duffs argument betyder det att sådana dimensionslösa storheter som 
finstrukturkonstanten därmed skulle kunna vara varierande, och inte alls kon-
stanta, medan sådana storheter som ljushastigheten däremot bara är konventioner 
och därmed inte kan variera.

En storhet som varierar skulle med andra ord kunna ha haft andra värden tidi-
gare i universums historia. Det skulle påverka många olika fysikaliska processer, 
dels i det tidiga universum, och dels tidigt i jordens historia. Det finns många 
experimentella och observationella begränsningar på den relativa förändringen i 
finstrukturkonstanten. Några exempel på sådana begränsningar är kosmologiska 
gränser från den kosmiska bakgrundsstrålningen och från de processer som ska-
pade lätta grundämnen i Big Bang samt astronomiska gränser från observationer 
av mycket avlägsna astronomiska objekt. En av de mer finurliga begränsningarna 
kommer från studier av en naturlig fissionsreaktor som uppstod för 1,8 miljarder 
år sedan i Oklo i Gabon. Genom att studera förekomsten av isotoper i lämning-
arna kan mycket strikta gränser på en förändring av finstrukturkonstanten sättas. 
För en genomgång av de olika begränsningar som finns och de olika teorier som 
har föreslagits hänvisar jag till en översiktsartikel av Uzan (Uzan, 2011).

Men låt mig återkomma till den ovan nämnda rubriken i New York Times. Den 
handlade om en mätning av absorptionsspektra från kvasarer (Murphy et al., 
2001). Kvasarer är mycket avlägsna och ljusstarka objekt som alltså observerades 
för mycket länge sedan. De består förmodligen av aktiva galaxkärnor, dvs. våld-
samma processer som sker runt svarta hål i galaxers centrum och som genererar 
stora mängder strålning. Mätningen tydde på att finstrukturkonstanten hade änd-
rats sedan strålningen sändes ut vilket alltså skedde för flera miljarder år sedan. 
Dock försvann signifikansen för detta när mer data hade inhämtats och analysen 
hade gjorts om. 

Än så länge har vi alltså inga som helst indikationer på att några naturkonstan-
ter har förändrats. Det är dock en mycket intressant tanke för många teoretiska 
fysiker. Inom kosmologin är varierande kopplingskonstanter ett möjligt verktyg 
som kan användas för att försöka förklara olika fenomen.
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Dessutom är idén estetiskt tilltalande. En fundamental teori ska helst inte ha några 
fria parametrar som måste mätas upp, utan alla naturkonstanter ska kunna beräk-
nas inom teorin. Om alla naturkonstanter faktiskt är varierande fält, som har 
beskrivits ovan, då är de inte naturkonstanter utan dynamiska variabler. De råkar 
bara ha de värden som de har just nu, och i princip borde vi då kunna beräkna 
dessa värden genom att lösa den rätta ekvationen. Precis detta är fallet i strängteo-
rin som är en ledande kandidat till en mer fundamental teori. Inom strängteorin 
ges alla fundamentala konstanter av sådana varierande fält. Detta är energibero-
ende, så vid de låga energier som vi ser i dagens universum och till vardags är alla 
konstanter frusna vid de värden som vi mäter. Men vid de mycket höga energier 
som gällde vid Big Bang kan de ha haft andra värden. När temperaturen sjönk 
låstes konstanterna vid dagens värden.

Kan vi testa den idén experimentellt inom partikelfysiken? Ett försök i den 
riktningen gjordes av Ulf Danielsson, Gunnar Ingelman, Tanumoy Mandal 
och mig för några år sedan. Vi konstruerade en teori där  finstrukturkonstanten 
varierar vid mycket högre energier än dem som brukar beaktas, så att det kan ge 
upphov till intressanta observationer i acceleratorexperiment (Danielsson et al., 
2017). De experimentella gränser som jag diskuterade ovan gäller alltså inte för 
vår teori, utan vi ligger närmare fallet som gäller inom strängteorin att konstan-
terna är låsta vid sina värden vid låga energier. Enligt min beskrivning ovan är 
partiklar associerade med fält. Om konstanter varierar för att de ges av ett fält, 
måste också detta fält ge upphov till partiklar som, om de inte är för tunga, skulle 
kunna observeras i LHC-experimenten vid CERN. För när varande studerar 
vi hur detta ser ut om alla naturkrafternas kopplingskonstanter ges av sådana 
dynamiska fält. 

Fasövergångar

Nästa möjlighet för förändringar av naturlagarna är övergångar mellan olika 
tillstånd, s.k. fasövergångar. En fasövergång är en plötslig, abrupt eller mer gradvis 
kontinuerlig övergång mellan två olika tillstånd av något system. Det innebär i 
allmänhet en förändring av ordning, symmetri eller antal frihetsgrader i systemet. 

Fasövergångar diskuteras ofta som förändringar mellan fast tillstånd, vätska och 
gas. Vatten som fryser eller kokar när temperaturen förändras är typiska exem-
pel där ordningen ökar i det första fallet och minskar i det andra fallet. Is, vatten 
och vattenånga har också olika typer av symmetri. Men begreppet fasövergång 
är mycket mer allmänt än så. Det gäller också metaller som magnetiseras, Bose-
Einstein-kondensering eller supraledare. Samma matematik som beskriver sådana 
fysikaliska eller kemiska system kan också användas för att beskriva förändringar 
i sociala system, som t.ex. bilköer som uppstår och försvinner till synes utan orsak 
eller attitydförändringar i samhället.
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Fasövergångar kan också ske i universum i stort – några bråkdelars sekunder efter 
Big Bang. Temperaturen var då mycket hög och universum bestod av ett plasma av 
elementarpartiklar. På grund av expansionen sjunker också temperaturen vilket kan 
leda till fasövergångar. De fasövergångar som vi tror ha skett i universum handlar 
om att symmetrier bryts. Speciellt intressant är det som kallas för den elektrosvaga 
fasövergången som är en fasövergång som måste ha inträffat några pikosekunder 
efter Big Bang – när temperaturen i universum var omkring 1015 kelvin – mellan ett 
tillstånd vid hög temperatur där den elektrosvaga kraften är förenad i en enda kraft 
(som diskuterades ovan) och ett tillstånd vid lägre temperatur där Higgsmekanis-
men har agerat och den elektrosvaga kraften har delats upp i den elektromagnetiska 
kraften och den svaga kraften. Under fasövergången byter Higgsfältet tillstånd, från 
ett tillstånd där fältets värde är noll överallt till ett tillstånd där det har ett konstant 
värde överallt. När Higgsfältet slås på bryts den elektrosvaga symmetrin.

I och med den elektrosvaga fasövergången förändras universum totalt: Före 
fasövergången är partiklarna masslösa och rör sig med ljusets hastighet. Efter fas-
övergången har partiklarna fått en massa och rör sig långsammare än ljuset. Före 
fasövergången har alla krafterna oändlig räckvidd. Efter fasövergången får den 
svaga kraften en mycket kort räckvidd (den starka kraften får en kort räckvidd i 
en annan fasövergång som sker något senare).

Man kan alltså säga att vi har gått från ett universum där en naturlag säger att 
det finns en elektrosvag kraft med oändlig räckvidd och alla partiklar rör sig med 
ljusets hastighet, till ett universum där en naturlag i stället säger att det finns två 
olika krafter, där den ena har kort räckvidd, och det finns en uppsättning partiklar 
med olika massor. Det är i den bemärkelsen som fasövergångar kan ändra natur-
lagarna, och vi vet att en sådan fasövergång måste ha skett. Universum före och 
efter fasövergången har mycket olika egenskaper och helt olika förutsättningar 
för att bilda strukturer som galaxer, stjärnor, planeter och levande organismer.

Förändring av universums grundtillstånd – vakuumstabilitet

Den sista – och potentiellt katastrofala – möjligheten till en förändring av natur-
lagarna har att göra med huruvida vårt universum befinner sig i ett stabilt grund-
tillstånd eller om det är metastabilt. I fysiken kallas grundtillståndet för vakuum 
men det betyder inte att det är tomt. Vakuum definieras i stället som det tillstånd 
som har lägst energi. Enligt principen om att fysikaliska system strävar efter 
att minimera energin är det tillstånd med lägst energi just det tillstånd som ett 
system kommer att uppnå till slut. I de ovan diskuterade fasövergångarna hand-
lar det om övergångar mellan olika energinivåer som förändras när temperatu-
ren sjunker. Inom kvantmekaniken finns en annan typ av fasövergångar som inte 
beror på termiska effekter, utan på kvantmekaniska effekter. Dessa kallas ofta 
vakuumövergångar.
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Om ett fysikaliskt tillstånd är stabilt eller inte kan analyseras genom att titta på 
den potentiella energin hos systemet som funktion av relevanta variabler i syste-
met. Ett exempel är en kula som rör sig på en bana med höjder, backar och gropar. 
Den potentiella energin kommer från jordens gravitationsfält och ges av höjden. 
Om kulan ligger still i en grop är det ett stabilt tillstånd: små knuffar på kulan 
gör bara att den rör sig lite grand runt startpunkten och därefter kommer till vila 
igen. Om kulan i stället ligger still på toppen av en ås är det ett instabilt tillstånd: 
en liten knuff gör att kulan rullar ner till en dalgång eller en grop. En sådan stabil 
grop kallas ett minimum av potentialen. Kulan kan endast flytta sig ut ur ett mini-
mum genom att tillräckligt mycket energi tillförs så att den kan rulla upp och iväg 
till ett annat tillstånd (på mikroskopisk nivå kan en sådan energitillförsel t.ex. ske 
genom att temperaturen är tillräckligt hög).

Inom kvantmekaniken kompliceras situationen genom existensen av kvant-
mekanisk tunneleffekt. Det innebär att om det finns flera minima av potentialen 
kan under vissa omständigheter systemet övergå från ett minimum till ett annat 
genom tunnling. Det kräver att det nya tillståndet efter tunnling har samma eller 
lägre energi än det ursprungliga tillståndet. Man brukar säga att systemet tunn-
lar genom en potentialbarriär. Ett minimum som har lägst energi av alla minima 
kallas ett globalt minimum, medan de andra kallas lokala minima.

Om vi vill analysera hela universums tillstånd och om det är stabilt, så är den 
relevanta variabeln att studera Higgsfältets värde. Enligt min diskussion ovan har 
Higgsfältet ett värde överallt i universum vilket gör att det är annorlunda än alla 
andra fält i Standardmodellen. Inom kvantfältteorin definierar detta värde på 
Higgsfältet hela teorins vakuum. Potentialen som måste analyseras är här energi-
densiteten i universum som kommer från Higgsfältet.

Figur 3: Schematisk bild över hur den potentiella energidensiteten varierar som funktion av Higgsfältet 
för några olika typiska teorier med indikation om det nuvarande vakuumet är stabilt, metastabilt eller 
instabilt i motsvarande teori. 
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I figur 3 finns en schematisk bild av några olika teoretiska möjligheter för hur 
denna energidensitet kan se ut som funktion av Higgsfältet. För kurvan märkt 
”instabilt” finns inget lägsta energitillstånd. En sådan teori leder till teoretiska 
motsägelser och kan inte beskriva vårt universum. För kurvan märkt ”metasta-
bilt” är vårt nuvarande vakuum ett lokalt minimum, men globalt finns ett annat 
minimum med lägre energi. Detta vakuum med lägre energi är det sanna vaku-
umet, medan det nuvarande tillståndet kallas ett falskt vakuum. I en sådan teori 
kommer förr eller senare en kvantmekanisk övergång genom tunnling att ske 
till det sanna vakuumet. För de två kurvorna märkta ”stabilt” är det nuvarande 
tillståndet också det sanna vakuumet. För den översta kurvan finns inga andra 
minima och det nuvarande tillståndet kan aldrig förändras. För den undre sta-
bila kurvan finns ett annat lokalt minimum, men det har högre energi och någon 
övergång kan inte ske utan ett tillskott av energi.

Men hur vet man vilket av dessa fall som är relevant för vårt universum, och 
har den här typen av överväganden någon relevans för oss? Standardmodellen är 
en kvantfältteori, och en sådan har en uppsättning fält och krafter samt en upp-
sättning parametrar. Givet dessa kan i princip den potentiella energidensiteten för 
Higgsfältet beräknas. Sådana beräkningar kan aldrig utföras exakt, utan approxi-
ma tioner måste göras. Efter upptäckten av Higgsbosonen 2012 – och genom mät-
ningar av dess massa – har det visat sig att vårt universum, vid en beskrivning 
med hjälp av Standardmodellen, har ett metastabilt vakuum. En av de mest pre-
cisa beräkningarna gjordes nyligen av Matthew Schwartz och hans medarbetare 
(Andreassen, Frost & Schwartz, 2018) där också den förväntade livstiden för vårt 
vakuum – innan det tunnlar till det sanna vakuumet – har beräknats. Enligt deras 
beräkningar har vårt vakuum en förväntad livstid på 10161 år; med 95% konfidens-
nivå är livstiden större än 1065 år.

Men detta betyder inte att en sådan vakuumövergång kommer att ske. Dessa 
beräkningar utgår från att Standardmodellen beskriver alla våra naturlagar, obe-
roende av energin för de processer som vi beskriver vilket är ett starkt antagande. 
Ett välkänt problem med Standardmodellen är att vi inte vet exakt hur gravita-
tionen ska inlemmas i beskrivningen. Beroende på hur detta görs kan vakuumets 
stabilitet påverkas. Det finns många andra problem med Standardmodellen som 
jag av utrymmesskäl inte kan gå in på i den här artikeln, men många föreslagna 
teoretiska lösningar kan förändra slutsatserna. Det finns alltså en stor teoretisk 
osäkerhet i dessa förutsägelser.

Allmänt är det en liknande situation för vakuumövergångar som för fasöver-
gångar. Naturlagarna kan generellt ändras på samma sätt som i en fasövergång. 
Ett universum skulle efter en sådan vakuumövergång skilja sig mycket från det 
som vi känner. En stor skillnad mellan dem är att fasövergångarna har ägt rum i 
det mycket tidiga universum, medan vakuumövergångarna är något som skulle 
kunna hända i en mycket avlägsen framtid. Jag avslutar mitt bidrag med ett citat 
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från den mycket inflytelserike teoretiske fysikern Sidney Coleman som i en av de 
första artiklarna som studerade detta fenomen påpekade:

The possibility that we are living in a false vacuum has never been a cheering one 
to contemplate. Vacuum decay is the ultimate ecological catastrophe; in a new 
vacuum there are new constants of nature; after vacuum decay, not only is life as we 
know it impossible, so is chemistry as we know it (Coleman & De Luccia, 1980).

Inträdesföredrag den 5 december 2018.

Noter
1 I Woody Allens film Annie Hall är Allens rollfigur som barn oroad för att uni-

versum expanderar och kommer att gå i bitar. Barnets mor svarar: ”What has the 
universe got to do with it? You’re here in Brooklyn. Brooklyn is not expanding!” 
Scenen finns på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3Pa34orcwwA
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