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Kosmologi – det är läran om världsalltet som helhet. 
Det kan tyckas vara att gapa över mycket, men 
under de senaste 100 åren har vi lärt oss åtskilligt.

Man ska väl inte tolka Einsteincitatet ovan alltför bok-
stavligt. Det finns fortfarande mycket vi inte begriper 
– och tur är väl det. Den dag allting är känt blir både li-
vet och vetenskapen ganska tråkiga! Men vi tror oss ändå 
veta tillräckligt för att i någon mening begripa hur allting 
hänger ihop, även om det finns olika åsikter om mycket. 
Inte bara om detaljer, utan likaväl om de verkligt stora 
dragen i universums historia och struktur.

Den mest omhuldade teorin är tanken att allt startade 
för sådär 15 miljarder år sedan i ett supertätt och ex-
tremt hett tillstånd, Big Bang. Denna benämning använ-
des först i förlöjligande syfte av teorins store motstån-
dare Fred Hoyle, men den kom sedan att bli en allmänt 
använd beteckning. Den är ett gott exempel på hur teori 
och observationer i ömsesidig samverkan har lett till en 
– i det stora hela – sammanhängande modell av univer-
sum. Grunden lades när Albert Einstein omkring 1915 
med hjälp av sin nya allmänna relativitetsteori ställde upp 
sin första teoretiska modell och Edwin Hubble ett tiotal 
år senare presenterade den första tolkningen av observa-
tioner som innebar att vi lever i ett expanderande univer-
sum av åtskilda stjärnsystem, galaxer.

Varför blir det mörkt på natten?
Den mest fundamentala kosmologiska observationen 
gör vi alla mest varje dag utan att egentligen fundera så 
mycket över den: det blir mörkt på natten. Det ligger förstås 
nära till hands att förklara det med att solen då bara lyser 
på andra sidan jorden, men fullt så enkelt är det fak-
tiskt inte. Om världsalltet är oändligt stort och innehåller 
oändligt många stjärnor, var och en mer eller mindre lik 
solen, så skulle våra blickar falla på en stjärna vart än vi 
tittar. Hela himlavalvet borde stråla lika starkt som sol-
skivan!

Redan Johannes Kepler hade funderat över detta, 
men det var den tyske läkaren och amatörastronomen 
Wilhelm Olbers (1758–1840) som fick sitt namn knutet 
till fenomenet, Olbers’ paradox. Han tänkte sig att mörka 
moln mellan stjärnorna skulle kunna dölja de mer avlägs-
na, men den förklaringen räcker inte till: man har senare 
insett att molnen så småningom skulle hettas upp och 
själva börja lysa lika starkt.

I och med upptäckten av universums expansion, och 
den därav dragna slutsatsen att universum skapades vid 
en viss bestämd tidpunkt, fann man en godtagbar lös-
ning på paradoxen. Viktigast är att ljuset från oändligt 
många stjärnor/galaxer inte har hunnit komma fram till 
oss ännu. Dessutom är det förskjutet mot längre våg-
längder och därmed energifattigare, kanske till och med 
osynligt för oss, mer ju längre bort de ligger.

Edwin Hubble noterade att ljuset från galaxerna i 
allmänhet var förskjutet mot allt längre våglängder ju 
längre bort de låg. Han tolkade då helt naturligt denna 
rödförskjutning som ett resultat av dopplereffekten, dvs. 
ett mått på hur fort galaxerna rör sig bort från oss. Men 
redan några år senare hade teoretikerna visat att det inte 
handlar om den vanliga dopplereffekten; galaxerna ligger 
faktiskt i princip stilla i rymden (frånsett relativt små rö-
relser t.ex. inom en galaxhop). Det är istället rymden 
själv som utvidgar sig så att avstånden till galaxerna hela 
tiden ökar. Den vanliga dopplereffekten hänger ihop 
med rörelser genom rymden (se faktaruta på sidan 8). Bil-
den här intill visar hur det fungerar. Rödförskjutningen av 
galaxernas ljus avspeglar hur mycket universum har hunnit 
växa från det ljuset sändes iväg till dess vi observerar det.

För ”små” avstånd (var man nu ska dra gränsen för 
vad det innebär) får man i det närmaste samma resultat 
för utvidgningstakten som om man tolkar rödförskjut-
ningen som en dopplereffekt. Men för mer avlägsna ga-
laxer blir skillnaden allt större, och därtill beror den på 
vilken modell av universums struktur vi använder.

Kosmologiska missförstånd
Detta har varit, och är än i dag, en källa till missförstånd, 
framför allt i populära framställningar men även hos 
en del yrkesastronomer. Man ser ofta uttalanden som 
”kvasaren si-och-så har en hastighet bort från oss på 
0,8 gånger ljushastigheten”. Det är helt enkelt inte sant; 
däremot ser vi dess ljus med tre gånger så lång våglängd 
som det hade då det sändes ut, vilket enligt (den relati-
vistiska) dopplereffekten skulle ge en hastighet på 0,8 
gånger ljushastigheten. Hur fort avståndet dit verkligen 
ökar beror på universums struktur. I till exempel den 
enklaste (men antagligen inte riktiga) modellen, där uni-
versum har en euklidisk (”plan”) geometri och domine-
ras av vanlig materia, blir utvidgningstakten ungefär 1,4 
gånger ljushastigheten! Det är inget konstigt med över-
ljusfarter – det är bara rörelser genom rymden som inte kan 
gå fortare än ljuset.

En annan vanlig missuppfattning, som kanske ändå 
inte är lika allvarlig, möter man i uttryck som ”kvasaren 
si-och-så ligger 12 miljarder ljusår från oss”. Vad man 
egentligen avser är att det tagit ljuset därifrån 12 mil-
jarder år att nå fram till oss. Men när det sändes ut låg 
kvasaren mycket närmare – i den enkla modellen ovan 
på ett avstånd av drygt sex miljarder ljusår – och ”nu” 
ligger den betydligt längre bort (omkring 18 miljarder 
ljusår). Ljuset har ju fått kämpa mot universums expan-
sion på vägen hit, och därför tog det mycket länge tid 
än det ursprungliga avståndet ger vid handen. (Att 12 är 
medelvärdet av 6 och 18 är lite av en slump; så behöver 
det inte bli i alla modeller.)

Även när det gäller avstånden får man, så länge de är 
”små”, ungefär samma värde i alla modeller som gång-
tiden för ljuset. Men för större avstånd kan vi inte ge 
något annat meningsfullt värde än just gångtiden; det 
är knepigt att ens definiera vad vi menar med avstånd 
och det kan göras på flera olika sätt även inom en och 
samma modell för universum.

Den kosmiska russindegen. Den rysk-amerikanske teoretikern 
George Gamow liknade för över 50 år sedan universum vid en 
ofantlig jäsande deg med en massa russin i. Medan degen blir allt 
större kommer russinen – galaxerna – allt längre från varandra, 
men de ligger ändå kvar på samma plats i degen och behåller sin 
ursprungliga storlek.

Under de senaste åren har vi fått märkliga inblickar i universums struktur. Vi tror oss nu 
bland annat veta dess ålder, 13,7 miljarder år, med en noggrannhet på någon procent. 
Trots att mycket återstår att utforska ligger det en hel del i vad Albert Einstein en gång sade: 
”Det mest obegripliga med universum är att det är begripligt.”
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Mörk materia och mörk energi
Under de senaste årtiondena har det kommit fram en hel 
del nya, spännande resultat. Mest känd är väl tolkningen 
av observationer av supernovor i fjärran galaxer (se Ariel 
Goobars artikel i Populär Astronomi nr 1, 2002). Det före-
faller som om universums expansion inte längre bromsas 
in av gravitationen mellan galaxer och galaxhopar, utan 
att den istället skyndas på av något slags utåtriktad kraft. 
Denna ”mörka energi” vet vi ännu just ingenting om – 
den kan kanske på något sätt motsvara Einsteins ”kosmo-
logiska konstant”, som han införde för att förhindra att ett 
statiskt universum skulle falla samman under inverkan av 
gravitationen (då var expansionen ännu inte känd), men 
den kan också vara något som förändras med tiden. För 
det har man föreslagit beteckningen kvintessens, en liten 
påminnelse om Aristoteles’ föreställning om vad som 
fanns i universum ovanför jordkretsen med de fyra ele-
menten jord, vatten, luft och eld. Hur som helst förväntas 
den mörka energin stå för omkring 3/4 av universums 
totala energiinnehåll, medan den s.k. mörka materian i 
galaxer och galaxhopar står för närmare 1/4 – nog för 
att göra universum ”plant”. Vi vet ännu inte heller vad 
denna mörka materia är för något; bland förslagen finns 
neutriner med en viss massa, exotiska partiklar av okänt 
slag eller små svarta hål som blivit över sedan ursmällen. 
Det verkar säkert att den i varje fall inte består av vanlig 
materia (atomer och dylikt). Den vanliga materian står 

Dopplereffekten och
rödförskjutningen

Dopplereffekten (uppkallad efter den österrikiske 1800-talsfysi-
kern Christian Doppler) är den förskjutning i våglängd hos en 
vågburen signal som uppkommer när källan och mottagaren rör 
sig mot eller från varandra. Det klassiska exemplet är sirenen 
hos en ambulans, som ljuder med relativt hög tonhöjd så länge 
ambulansen närmar sig lyssnaren, men som tvärt sjunker då den 
passerar. Det fungerar precis likadant med ljus; ljuset från en 
stjärna som avlägsnar sig från oss har lite längre våglängd  än 
om den låg stilla, medan en som närmar sig oss tycks sända ut 
lite kortare ljusvågor. Eftersom långvågigt synligt ljus är rött och 
kortvågigt blått talar man om röd- och blåförskjutning. Enligt den 
klassiska dopplerformeln är den relativa förändringen, z, i våg-
längd, λ, direkt proportionell mot hastigheten i synlinjens 
riktning, v, dividerad med ljushastigheten c:

 z = (λobs – λkälla)/λkälla  = v/c

Hastigheten räknas positiv bort från observatören, negativ mot 
observatören. Det krävs alltså ganska stora hastigheter för att 
effekten ska bli mätbar för ljus, eftersom ljushastigheten är 
300 000 km/s. För ljudet, med normal hastighet i luft drygt 
300 m/s (som då ska ersätta c i formeln), blir effekten påtaglig 
redan i vardagliga farter.

När Albert Einstein 1905 kom med sin speciella relativitets-
teori framgick det dels att ljushastigheten är den största möjliga 
hastigheten, dels att tiden tycks gå långsammare hos ett föremål 
som rör sig relativt en observatör. Det gör att det utsända ljusets 
vågor förefaller att dras ut till längre våglängder – det går längre 
tid mellan två successiva vågtoppar – även om rörelsen är vin-
kelrät mot riktningen till observatören, vilket ger ett relativistiskt 
bidrag till dopplereffekten. Den einsteinska versionen blir därför 
(för en rent radiell rörelse)
                  ______   ______
 z + 1 = λobs/λkälla  = √(c + v)/√(c – v)

dvs. när hastigheten v bort från observatören närmar sig ljushas-
tigheten går z mot oändligheten.

Det var ganska naturligt för Edwin Hubble att tolka sina obser-
vationer av galaxernas rödförskjutningar som en dopplereffekt. 
Men bara några år efter hans första formulering av Hubbles lag 
visades det teoretiskt att det måste handla om en annan orsak till 
att galaxernas ljus drogs ut mot längre våglängder – det är helt 
enkelt så att ljusvågorna måste sträcka på sig i precis samma 
mån som avståndsskalan i universum växer medan det expan-
derar. I princip ligger galaxerna stilla i rymden (även om det 
förstås förekommer mindre rörelser, t.ex. inom galaxhoparna), 
och det är bara rörelser genom rymden som ger upphov till den 
riktiga dopplereffekten. Ljuset från en kvasar med z = 2 har tre 
gånger så lång våglängd som det hade när det lämnade kva-
saren; universum är tre gånger så stort nu som det var då. Den 
kosmologiska rödförskjutningen kan alltså skrivas
         
 zexp + 1 = R0/Rt

där R är den s.k. skalfaktorn som visar hur universum växer; 
index 0 står för nu, vid observationen, och t för tillfället då strål-
ningen sändes ut.

Det finns ännu ett bidrag till rödförskjutningen. Starka gravita-
tionsfält gör också att tiden tycks gå långsammare, vilket inver-
kar på samma sätt som tidsfördröjningen på grund av rörelser. 
Den totala förändringen i våglängd av alla dessa effekter fås av 
produkten av de ingående delarna:

 ztotal + 1 = (zexp + 1)(zdoppler + 1)(zgrav + 1)

(tillsammans med ett litet bidrag från elektromagnetisk 
strålning – stjärnljus, den kosmiska bakgrundsstrålningen 
m.m.) bara för en dryg tiondel av den samlade materians 
täthet och utgör bara fyra procent av den totala energin.

Senare hittade man också en synnerligen avlägsen 
supernova i det s.k. Hubble Deep Field. Men den tydde 
snarast på att universum vid den tiden – för omkring tio 
miljarder år sedan, att döma av rödförskjutningen z = 
1,7 – fortfarande bromsades in av gravitationen, och att 
därför den accelererande utvidgningen är ett mer sentida 
fenomen.

Nu ska det väl påpekas att långtifrån alla är övertygade 
om att det är på det viset. Visserligen har undersökning-
ar av klotformiga stjärnhopars åldrar tolkats som stöd 
för den accelerande expansionen; de är tydligen äldre än 
vad universum skulle vara om det bara bromsats in. Men 
det räcker inte för en del kosmologer.

Så har t.ex. Michael Rowan-Robinson i artiklar i tid-
skrifterna Monthly Notices och New Scientist argumenterat
för att supernovaresultaten är påverkade av stoft runt 
de exploderande stjärnorna och att vår bestämning av 
expansionstakten är såpass osäker att universums ålder 
mycket väl kan vara hög nog utan ”mörk energi” som 
puffar på. ”Det är det här vetenskap går ut på – att sätta 
bevisen ifråga och prova alternativa idéer. Och om mörk 
energi inte finns får vi en mycket enklare och elegantare
modell av kosmos.” Med det menar Rowan-Robinson 
just den modell jag använde för att beräkna avstånd och 
expansionstakt.

Den mest avlägsna supernova som registrerats exploderade för tio miljarder år 
sedan i en galax med rödförskjutningen z = 1,7. Den inte bara anses bekräfta 
att universums expansion accelererar – därtill visar den att accelerationen är ett 
relativt sentida fenomen. När denna supernova flammade upp bromsades fort-
farande expansionen in av gravitationen.

På de bilder av Hubble Deep Field South (längst till vänster) som togs 1997 
fanns en ljusprick som inte varit synlig 1995. Detaljförstoringen närmast till 
vänster visar hur det såg ut 1997, och bilden nedanför visar skillnaden mellan 
observationerna 1997 och 1995 – en enda ljus fläck, supernovan, står fram mot 
bakgrundsbruset.

Slutlig kollaps eller tvärtom?
Det finns också helt andra tankar om vad som kan kom-
ma att hända universum. Redan långt innan den mörka 
energin var känd fanns olika slags modeller av universum, 
sådana som fortsatte att utvidga sig i all evighet och andra 
där expansionen vändes i kontraktion, så att världsalltet 
till sist förintas i en ”Big Crunch” (stora krossen).  Kos-
mologen Andrei Linde vid Stanforduniversitetet, som var 
en av personerna bakom utvecklandet av inflationshypo-
tesen (att universum i sin tidiga barndom ”blåstes upp” 
ofantligt snabbt), har nu tillsammans med sina medarbe-
tare visat att vissa hypoteser om supergravitation leder 
till att den mörka energin inte bara avtar, utan till och 
med kan nå negativa värden. I så fall skulle den accelera-
de expansionen så småningom – inom bara tio till tjugo 
miljarder år – vändas till en allt snabbare kontraktion.

Precis tvärtom resonerar Robert Caldwell: han tänker 
sig att hela universum in i minsta detalj – till och med 
elementarpartiklarna – kan komma att blåsa isär inom 
sådär tjugo miljarder år. Det beror på hur den så kallade 
tillståndsekvationen för den mörka energin ser ut; det är 
uppenbarligen så att den medför ett negativt tryck – som 
driver på expansionen – så länge den själv är positiv, 
men kommer trycket att avta eller öka med tiden?

En ytterligare möjlighet är att en hittills okänd femte 
naturkraft kan få vissa ”naturkonstanter” att ändras med 
tiden. Observationer för några år sedan av fjärran kvasa-
rer tyder på att den s.k. finstrukturkonstanten (ett mått 
på kopplingen mellan elektriskt laddade partiklar och ett 
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elektromagnetiskt fält) kan ha haft ett annat värde för 
sådär tio miljarder år sedan. Det borde leda till att något 
som kallas ”alfajoner” långsamt läc ker ut ur protoner 
och neutroner, så att atomkärnor sakta förlorar massa 
men binds hårdare samman. Den nödvändiga nya kraf-
ten skulle vara ofantligt mycket svagare än gravitationen, 
men kan tänkas ge en accelerande effekt på universums 
expansion. Men det kan också vara så att universum har 
fler än de fyra vanliga dimensionerna (tre i rummet plus 
tiden), och då kan ändringen i finstrukturkonstanten 
hänga ihop med de högre dimensionerna i stället.

Nya sensationella resultat
Hösten 2002 kom ett sensationellt kosmologiskt obser-
vationsresultat: ett forskarlag lett av John Carlstrom från 
Chicagouniversitetet hade lyckats mäta upp polarisation 
hos den kosmiska mikrovågsbakgrunden. Denna rest från 
den epok då universum blev genomskinligt för elektro-
magnetisk strålning, omkring 380 000 år efter Big Bang, 
markerar den yttersta gränsen för vad vi kan observera. 
Bakgrundsstrålningen så att säga släpptes loss när hela 
universum hade en temperatur av ungefär 3 000 K, men 

1995 2002

Bilderna här ovanför visar en del av Hubble Deep Field vid två olika till-
fällen; till höger ses supernovan 2002dd, den röda pricken vid pilen, en 
av två som upptäcktes med instrumentet ACS på Hubbleteleskopet i fjol. 
Dessa styrker uppfattningen att universums expansion slutade bromsas 
in och började accelerera för mellan fem och tio miljarder år sedan. Se 
figuren nedtill på sidan.

rödförskjutningen har gett den en strålnings temperatur i 
dag på 2,7 K – världs all tet har alltså vuxit med en faktor 
1 100 sedan dess!

För tio år sedan mätte satelliten COBE upp små varia-
tioner i bak grunds strålningens styrka. De kom mer från 
ojämnheter i materiefördelningen i det unga universum, 
ojämnheter som med tiden gjorde det möjligt för galaxer 
och galaxhopar att bildas. Sedan dess har variationerna 
– det handlar om miljondelar av en grad i strålningstem-
peratur – mätts allt noggrannare.

Det har gjort det möjligt att ställa upp en standardmo-
dell för det unga universums struktur. Men ur model  len 
framgår också att bakgrunds strålningen borde vara pola-
riserad, om än ytterligt svagt. Därför var 
det en lättnad för teoretikerna 
när polarisationen 
äntligen kunde 
påvisas.

Frågan 
om hur de 
små ojämnheterna 
en gång uppkommit kan 
kanske också lösas genom polarisa-
tionsmätningarna. Den vanligaste förklaringen 
är inflationen under de första små bråkdelarna av världs-
alltets tillvaro, då universum växte med en faktor 1050 på 
bara 10–35 sekunder. (En proton har en utsträckning på 
omkring 10–15 m, hela det observerbara universum i dag 
kanske 1027 m – de skiljer sig bara med en faktor 1042!) 
Men det finns även andra hypoteser om hur universum 
”klumpades till”. 

I början av 2003 kom de verkligt detaljerade observa-
tionerna av den kosmiska bakgrundsstrålningen, gjorda 
med den nya satelliten Wilkinson Microwave Aniso tropy 
Probe (WMAP; se Populär Astronomi nr 2, 2003, sidan 
25). Inte bara polarisationen mättes upp, utan också de 
små variationerna i temperaturen hos strålningen regist-
rerades med ännu större noggrannhet. Tillsammans 
ledde observationerna till slutsatserna att universum är 

En illustration av hur universums utvidgning har förändrats med 
tiden enligt Hubbleteleskopets observationer av avlägsna super-
novor tillsammans med de jordbaserade iakttagelserna av något 
mer närbelägna supernovor. Den bilden har stärkts av rönen från 
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP).

Till höger ses WMAP:s karta över den kosmiska mikrovågsbak-
grundens fördelning över himlen. Mörkblått visar var de kallaste 
områdena ligger, medan rött markerar de varmaste. Men skillna-
den är inte så värst stor – några miljondels kelvin! Bild: NASA.

13,7 miljarder år gammalt, plus minus 0,2 miljarder år, 
att de första stjärnorna kom till redan 200 miljoner år 
efter Big Bang – betydligt tidigare än man trott dessför-
innan – och att bakgrundsstrålningen släpptes loss när 
universum var 380 000 år gammalt (förut hade man trott 
någon gång mellan 300 000 och en miljon år). Därtill 
stärktes idén om att världsalltet genomgick en ofantligt 
snabb expansion, den s.k. inflationen, alldeles i början av 
sin tillvaro. Men det kan inte ha gått till hur som helst, 
utan det blev ganska stränga restriktioner på inflations-
modellerna. Och inte minst: resultaten från supernova-
observationerna om att universums expansion nu

accelererar efter att tidigare ha bromsats in bestyrktes 
fullt ut.

Det fi nns ytterligare en intressant följd av de nya 
kunskaperna. När man tidigare försökte avgöra hur 
mycket universum bromsas in (accelerationen var ju 
helt oanad!) blev resultaten helt beroende av hur de 
ljusaste galaxerna i de största galaxhoparna kunde tänkas 
förändras med tiden, om de blir ljusare eller ljussvagare. 
Det är ingen lätt sak att konstruera modeller av det, i 
synnerhet inte om man inte vet åt vilket håll de verkligen 
ska gå. Men nu har vi fått något att gå efter!                  ♦
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