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Att pussla ihop  
planeternas historia

L
ängtan efter att utforska är en del av människans na-
tur och kommer alltid att vara den drivande kraften 
inom planetvetenskap. Inte ens 90-talets och det nya 
seklets rationaliseringar och relaterade krympande 
budgetar för grundforskning kunde bromsa in män-

niskans expansion utanför jorden mot nya destinationer. 
Frågor som hur andra världar ser ut, hur de fungerar, 
varför de är som de är, har alltid fascinerat människor. Vi  
behöver hitta svaren på dessa frågor för att kunna förstå 
vår egen hemplanet, för att titta på henne utifrån, och för 
att uppskatta hur unik och skör miljön vi lever i är. Jag 
arbetar inom ett av de mest spännande naturvetenskap-
liga fälten, rymdforskning. Raketer, satelliter, avancerade 
instrument, egendomliga världar som ingenting vi är 
vana vid att se, och allt detta är mitt jobb. Jag arbetar med 
planetvetenskap, vetenskapen om planeterna och solsyste-
met. Ett genuint tvärvetenskapligt fält som kräver kunskap 
och erfarenhet om geologi, geofysik, mineralogi, atmos-
färsfysik, plasmafysik, biologi och många fler discipliner. 
Rent fysiskt ligger mitt intresse i områden där planetens 
miljö, alltså atmosfär (eller yta om den saknar atmosfär) 
kommer i kontakt med rymden. Gaserna där joniseras av 
solens ultravioletta strålning, vilket är anledningen till att 
vetenskapsmän använder metoder från plasmafysiken för 
att förstå processerna där. Den huvudsakliga frågan jag 
inriktar mig på i min forskning är hur solsystemskroppar 
växelverkar med rymdmiljöer.

Solvinden påverkar

Alla solsystemskroppar är omgivna av en ström av plasma 
från solen, solvinden. Solvinden består mest av protoner 
(95%) och några procent av nakna heliumatomer, alfapar-
tiklar. Solvindens densitet vid jorden är bara tio partiklar 
per kubikcentimeter (jämför med ca 1019 partiklar per 
kubikcentimeter i luften omkring oss), men de rör sig med 
en hastighet av cirka 400 kilometer i sekunden. Det kan 

jämföras med de atmosfäriska vindarnas hastighet av ett 
tiotal kilometer i timmen. Men det som skiljer sig mest 
är att solvinden är ett plasma, det vill säga den består av 
laddade partiklar, joner och elektroner. Detta innebär att 
flödet kan påverkas av magnetiska och elektriska fält. Sol-
vinden strömmar ut från solen på ett sådant sätt att man 
kan säga att den bär solens magnetiska fält med sig. När 
solvinden och dess magnetiska fält träffar på ett objekt, ex-
empelvis en planet eller komet, börjar de växelverka med 
den. Vad som händer beror främst på om planeten har ett 
eget magnetfält, eller inte, eftersom solvinden påverkas 
av elektromagnetiska fält. Då planeten har ett magnetfält 
kommer solvinden att ledas bort, avvika, på stora avstånd 
från planeten och strömma runt den utan att närma sig 
planetens atmosfär. Detta är vad som händer kring jorden. 
Men situationen är annorlunda om planeten saknar ett 
magnetfält. Så är fallet för till exempel Mars och Venus. 
Mars är en liten planet, cirka två gånger mindre än jorden 
och tio gånger lättare. Detta innebär att de fysiska förut-
sättningarna i dess inre är sådana att elektriska strömmar 
i stensmältan kring kärnan inte kan uppstå. Man säger att 
den interna dynamon saknas och det magnetiska fältet 
genereras inte. I fallet Venus, trots att den är lika stor som 
jorden, roterar den för sakta och återigen saknas förut-
sättningarna för att dynamon skall uppstå. Vad händer då 
när solvinden träffar på sådana objekt? Den huvudsakliga 
frågan är huruvida det finns en atmosfär. Om den före-
kommer, som i fallen av Mars och Venus, blir det yttersta 
atmosfärslagret joniserat av solens ultravioletta strålning 
och blir därmed ledande på samma sätt som alla elektriska 
ledningar. När solvinden, bärandes på sitt magnetfält, rör 
sig i närheten av planeten genererar den strömmar i detta 
ledande lager, mycket likt alla elektriska generatorer. Dessa 
strömmars magnetiska fält stöter i sin tur bort solvinds-
partiklar, dock betydligt närmare planeten. Så pass nära att 
det magnetiska fältet som rör sig med solvinden fortfa-
rande lyckas plocka upp laddade partiklar från atmosfären 
och bära bort dem. På grund av detta håller planeter utan 

magnetfält på att förlora sina atmosfärer. Vi försöker förstå 
denna process genom att göra mätningar precis i den 
region där solvinden växelverkar med atmosfären. 

Varför är detta så viktigt? Varje planet är ett komplext 
system där det konstant pågår ett samspel mellan plane-
ternas inre, yta och eventuella oceaner, atmosfären (om 
någon finns), närrymden och solvinden samt yttre rymden 
med dess meteoroider, kometer och asteroider. Varje kom-
ponent ändras med tiden, och därmed ändras var och en 
av dessa växelverkningar. Planetvetenskapens huvudsak-
liga mål är att förstå hur sådana planetsystem fungerar och 
utvecklas med tiden. Att förstå innebär att komma fram 
till vilka lagar som styr systemet. I den klassiska fysiken 
fastställer man sådana lagar genom experiment. Vad är då 
ett experiment? Man kontrollerar ett systems beteende, 
och ändrar därefter en parameter och dokumenterar 
vad som händer med de andra. I planetvetenskap, som i 
andra observationsvetenskaper, kan man inte kontrollera 
förutsättningarna, utan observerar hela system som skiljer 
sig från varandra. Dessa skillnader ligger som grund för 
att etablera de allmänna reglerna, som definierar hur detta 
specifika system fungerar. Som ett exempel gav studier om 
kollisioners roll i månens utformning upphov till idén om 
att en asteroidkollision ett par hundra miljoner år sedan 
orsakade dinosauriernas utrotning.

Varje planet är ett pussel, där varje bit behövs för att 
göra det komplett. Tänk att lägga ett pussel där några bitar 
saknas. Då blir projektet inte bara svårare, utan omöjligt, 
eller hur? Och även om du har alla pusselbitar är det fort-
farande ett gediget arbeta att få ihop dem korrekt. Interak-

tioner med solvinden är bara en bit i den stora bild som vi 
håller på att lägga ihop. Den fundamentala frågan vi söker 
svar på är hur solvinden påverkar planeters utveckling. 
Hur viktig är magnetfält i utformningen av planeternas 
atmosfärer? Eftersom de atmosfäriska förutsättningarna 
är livsviktiga för biologisk utveckling, kan man fråga sig 
hur pass viktig magnetfältet är för livets ursprung och 
evolution?  Det som gör hela problemet ännu svårare är 
att solvinden själv ändrar sig genom solsystemets historia. 
När man jämför vår sol med liknande stjärnor, men av 
olika åldrar, kan vi konstatera att förutsättningarna 3–4 
miljarder år sedan var ganska annorlunda jämfört med 
dagens. Solvinden var starkare, kanske uppemot tusentals 
gånger. Solens ultravioletta strålning som joniserade pla-
netatmosfärer var också betydligt starkare än nu. Hur såg 
växelverkan ut då? För att kunna veta det behöver vi veta 
detaljerna i växelverkan och hur man kan extrapolera dem 
bakåt i tiden. Vi behöver förstå processens plasmafysik. 

Mars: torr och knepig

Vad har vi lärt oss hittills angående solvindens interaktio-
ner med Mars och Venus? Baserad på mätningar gjorde av 
instrumentet Aspera, (faktiskt det första svenska instru-
mentet till en annan planet) byggt i Kiruna, ombord på 
den sovjetiska Marssonden Phobos-2 uppskattade vi för 
nästan 20 år sedan att Mars förlorar cirka ett kilo av dess 
atmosfär varje sekund på grund av växelverkan med sol-
vinden. Detta kanske inte låter som mycket, men man skall 
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trillingplaneternas olika ansikten idag. spår efter gamla glaciärer på mars. Bilden på området Deuteronilus mensae togs av högupplös-
ningskameran HrsC ombord mars Express. nedan: Venus’ moln i en bild av Venus Express, och jorden sedd från månen.
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flytande vatten. Dock har det konstaterats att vatten ström-
made över ytan för 3,5-4 miljarder år sedan. De vackra 
flodkanalerna (som inte skall blandas ihop med Schiapa-
rellis canali, som efter 150 år av forskning visade sig vara 
optiska synvillor), uttorkade floddalar och andra geologis-
ka särdrag som kunnat formas endast av en strömmande 
vätska. Nyligen fann NASA:s strövare specifika mineraler, 
hematit och goethit, som kan formas endast i närvaron 
av vatten. Så vätskan var faktiskt vatten. För att vatten 
skall vara flytande, ska temperaturen vara över noll grader 
Celsius. Hur ökar man på planetens temperatur vid ytan? 
Nuförtiden kan alla svaret på denna fråga. Höga halter av 
koldioxid och vattenånga i atmosfären ökar ytans tempera-
tur p.g.a. växthuseffekten. I fallet Mars skulle man behöva 
ett atmosfärstryck av 1-3 bar för att få upp temperaturen 
över noll grader eftersom Mars är längre bort från solen än 
vad jorden är. Men det betyder 100-300 gånger mer kol-
dioxid än vad som finns nu. Om man kunde samla in all 
registrerad koldioxid i atmosfären, polarisen och marken 
kan man få ihop till ett tryck av endast cirka 200 millibar 
förr i tiden. Innan Mars Express hoppades man att kanske 
koldioxid är bunden i karbonatmineraler på ytan och 
därmed inte registrerades med tidigare instrument. Men 
Mars Express fann inga betydande mängder karbonater. 
Därmed vet man inte riktigt vad som hände med inte bara 
allt vatten, utan också all koldioxid. En idé säger att vatten 
och koldioxid flödade ut till rymden som ett resultat av 
specifika atmosfäriska processer och växelverkan med sol-
vinden. Men om våra Mars Express-mätningar stämmer, 
är detta inte möjligt. Trots att vi har många bitar utlagda 
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två av Aspera-instrumenten byggda på institutet för rymdfysik 
i kiruna. Aspera-3 (t v) finns ombord EsA:s mars Express, och 
Aspera-4 (nedan) är med på Venus Express. instrumenten mäter 
joner, elektroner och energirika neutrala atomer i rymden. För att 
kunna mäta laddade partiklar, använder instrumenten elektriska och 
magnetiska fält. Partiklar med olika energier behöver olika elektriska 
fält inuti mätinstrumentet för att kunna ta sig igenom och joner 
med olika massor, men samma energi, rör sig längs olika banor inuti 
instrumentets permanenta magnetiska fält. Partiklar detekteras med 
mikrokanalplattor som är identiska med de som används i nattvi-
sionskameror. 

tänka på att processen pågår över miljarder år. Mars är 
cirka 4,5 miljarder år gammal, och under en miljard år kan 
den ha förlorat så mycket som tjugo tusen miljarder ton 
material, men det är nästan precis lika mycket som dagens 
atmosfär! Som tidigare nämnts så ändrar sig solvinden 
med tiden och eftersom den antagligen var starkare förr, 
kan förlusten vara ännu större. Vårt experiment, Aspera-3 
(se bilden nedan) på ESA:s sond Mars Express som är i 
omloppsbana kring Mars sedan 2003, gör mätningar likt 
de Phobos-2 gjorde. Skillnaderna är att vi har samlat in 
data från en betydligt större region kring planeten och 
gjort mer noggranna mätningar. Vi kan nu se att under 
Mars Express mätningstid så förlorar Mars 10-30 gånger 
mindre material än för 20 år sedan. Vad hände? Kanhända 
beror detta på att solen är betydligt mindre aktiv nu än 
under tiden med Phobos-2. Solen befinner sig nu i sitt 
så kallade solminimum och solvinden är allmänt något 
svagare. Du kanske har märkt att norrsken har var sällsynt 
i vinter. Eller så kan det istället bero på att i vissa områden, 
som vi inte tidigare tittade på, där vi antog närvaron av 
utströmmande joner från Mars, har väldigt få planetjoner 
registrerats nu. Om resultaten från Mars Express är kor-
rekta blir den totala atmosfäriska förlusten jämförbar med 
den nuvarande atmosfärens massa över en period av 10-30 
miljarder år, vilket är en betydligt längre tid än någonsin 
evolutionärt möjligt. Detta innebär att Mars kanske inte 
förlorade sin atmosfär till rymden. Men då får vi ett rejält 
pussel att handskas med.

Numera är Mars en torr öken med ett atmosfärstryck av 
7-10 millibar (jämför med jordens 1 bar), utan tecken på 

passar de inte ihop till ett komplett pussel. Forskare som 
arbetar med Mars Express-data kom med en annan idé. 
Mars var inte blöt och varm för 3,5 miljoner år sedan, utan 
förlorade sin atmosfär betydligt tidigare. Kanske som ett 
resultat av en katastrofal kollision. Alla geologiska struk-
turer vi ser nu är bara resultaten av sporadiska utsläpp av 
vatten från permafrosten orsakade av en kollision eller av 
vulkanutbrott. Om detta så kallade ”kalla och blöta Mars”-
scenario är korrekt, varade gynnsamma förutsättningar 
på Mars när vatten faktiskt var flytande endast en mycket 
kort tid för länge sedan. Mars har varit kall under hela 
dess historia och livet kunde knappast utvecklas. Därmed 
blir studier om solvindens interaktion med Mars väldigt 
viktiga för ett av de mest fundamentala problemen inom 
modern vetenskap: huruvida liv har kunnat utvecklas på 
andra planeter än jorden.

Venus: ett enklare pussel

Som du ser är Mars ett besvärligt fall. Men då kan vi istället 
titta på Venus, en planet nästan dubbelt så stor som Mars, 
men med en liknande koldioxidatmosfär som är 20 000 
gånger mer massiv och med ett atmosfärstryck omkring 100 
bar vid ytan. Eftersom Venus inte har ett magnetfält, har den 
en liknande interaktion med solvinden. Som Mars förlorar 
den sin atmosfär, men enligt de senaste mätningarna av vår 
Aspera-4 (se bilden på sidan 32) ombord på Venus Express, 
är sammansättningen av det utflödandet plasma annorlunda. 
Om man jämför planeterna så förlorar Mars syre i form av 
atomer och molekyljoner samt koldioxidjoner, medan det 
försvinner väte-, syre- och heliumjoner från Venus. Den 

huvudsakliga anledningen till detta är Venus massa. Endast 
de lättaste jonerna kan få tillräcklig energi från solvinden för 
att kunna övervinna Venus starka gravitation. När vi tittar på 
hur mycket väte som strömmar ut relativt mängden syre vid 
Venus, visar det sig att för varje syrejon, lämnar två vätejoner 
(protoner) planeten. Precis som i vattenmolekylen, H2O. Vi 
ser tydligt hur planeten förlorar sitt vatten!  I motsats till Mars 
vet vi nu vad som hände med vattnet på Venus. Det försvann 
ut i rymden. Nu är Venus helt torrt, men för 3-4 miljarder år 
sedan täckte oceaner större delen av planetens yta. Venus-fal-
let visar att det faktiskt är möjligt att lägga ett planetpussel.

Med våra instrument just nu i omloppsbanor runt Mars 
och Venus försöker vi förstå hur de jordliknande planeterna 
utvecklades och vilken roll miljön spelade i denna process. 
Framtida sonder till jätteplaneterna Jupiter och Saturnus, 
och deras exotiska månar, som Io, Ganymedes, Europa och 
Titan kommer att berätta mer om solsystemets ursprung 
och avslöja betydligt mer exotiska miljöer så att vi bättre för-
står hur mysigt vårt lilla hörn av solsystemet är. Förvånans-
värt nog började alla de tre jordliknande planeterna, Venus, 
jorden och Mars sin utveckling för c:a 5 miljarder år sedan 
som trillingar, men slutade med tre helt olika förutsätt-
ningar. Kalla Mars med bara lite atmosfär och inget vatten, 
den heta växthusplaneten Venus, och vår egen ”lagom” jord. 
Varför?  Vad gjorde jorden så speciell?  Att förstå detta är 
viktigare än någonsin nu när människor börjar påverka den-
na planet på en global nivå. Vi måste veta vad som hände för 
länge sedan för att kunna titta in i framtiden och bevara vår 
ömtåliga och utsatta värld. 
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Aspera-4 ombord Venus Express har mätt utflödet av syre- och vä-
tejoner från planetens atmosfär. Prickarna i bilderna till höger visar 
flöde i de olika jonerna (storlek på rickarna) och hur pass energiska 
de är (blåa prickar betyder låg energi, röda prickar hög energi). 
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