
18 populär Astronomi  nr 2 2014



text Anna Davour

foto: Anders Lindén

SOMMARENS PROfIL: MAx TEGMARK

Max tegmark 
vill att vi ska 
tänka stort
killen som blev uttråkad av fysiken i skolan växte upp och blev professor i fysik på det amerikanska universitetet mit.  

max tegmark har sysslat mycket med egenskaperna hos universum i dess tidiga barndom. han har också blivit känd  

som förespråkare för teorier om multiversum, alltså att vårt universum bara skulle vara ett bland många.  

Dessutom är han aktuell med en bok som precis kommit ut på svenska: vårt matematiska universum.

m
ax Tegmark bor i Boston, och jag når honom på 
telefon. Det märks att han har blivit intervjuad 
ofta, för en fråga släpper lös en kaskad av infor-
mation. Entusiasmen känns äkta, men jag förstår 
att han har pratat om sin bok många gånger på 

sistone och slipat på förklaringarna. 
Det är många som är intresserade, många som pre-

cis som Max Tegmark tycker att det är fascinerande att 
fundera över hur mycket vi har lärt oss om universum. 
Inte minst nu när det aktualiseras med de aktuella rönen 
från instrumentet bicep2, som mätt polariseringen i den 
kosmiska bakgrundsstrålningen och hittat starkt stöd för 
teorin om inflationen i universums tidigaste början (se 
artikel på sidan 4 i detta nummer).

– När min mormor var tonåring på 1920-talet visste de 
inte ens att det fanns andra galaxer. Det var 1992 vi fick de 
första babyfotona på vårt universum, när Cobe-satelliten 
avbildade den kosmiska bakgrundsstrålningen. Och nu 
med de senaste resultaten från bicep2 pratar vi om de 
första 10–35 sekunderna!

Fysik – från tråkigt till spännande

Men den här entusiasmen för kosmologi och fysiken 
bakom hur universum har kommit att fungera, den har 
alltså inte hängt med hela livet.

– När jag gick på gymnasiet tyckte jag att fysik var det 
allra tråkigaste ämnet, berättar han.

Efter gymnasiet började han läsa ekonomi på Handels-
högskolan. Men så var det en kompis som lånade honom 
Richard Feynmans samling med självbiografiska anekdoter, 
Surely You’re Joking Mr Feynman. Den handlar inte alls om 
fysik, men Max Tegmark blev fascinerad av att en så rolig och 
intressant person var fysiker. Han började misstänka att han 
hade missat något som Richard Feynman såg i det här ämnet.

Hemma i sin pappas bokhylla hittade Max Tegmark 
Richard Feynmans berömda föreläsningar, The Feynman 
Lectures on Physics. Han började läsa, och förstod snart 
vad som var grejen.

– Fysiken var inte alls bara tråkiga kokboksrecept för att 
räkna ut saker, utan ett detektivmysterium! 
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Det var i de här böckerna Max Tegmark upptäckte 
att fysiken handlar om att söka efter svaren på en massa 
intressanta frågor, sådana frågor som i många fall liknade 
sådant han själv kunde grubbla över redan som barn, om 
hur världen fungerar.

Då tänkte Max Tegmark att han skulle läsa lite fysik vid 
sidan om, och han sökte och kom in på KTH. Han började 
läsa fysik, ”i hemlighet”, som han säger, samtidigt som han 
gick vidare på Handels. Men nu började det bli tydligt att 
det var fysiken han ville ägna sig åt.

Kartläggning av universums struktur 

År 1990 började han på forskarutbildningen vid Berkeley, 
Kalifornien. Då var kosmologi och kartläggningen av uni-
versum lite av ett nytt fält. Oerhört mycket har hänt sedan 
dess. På den tiden handlade diskussionen om huruvida 
universum var ungefär 10 miljarder år gammalt eller 20 
miljarder år, numera talar vi om osäkerheten i decimalerna 
på åldern 13,8 miljarder år. Under 1990-talet öppnades 
vyerna allt mer med hjälp av nya observationstekniker och 
förbättrade instrument. 

För 25 år sedan kunde kosmologi ses med skeptiska 
ögon som något ganska spekulativt, kanske mer av filo-
sofi än fysik. Sedan utvecklades det snabbt till en erkänd 
observationell vetenskap. 

Som Max Tegmark uttrycker det:
– Vi förstår mer om universum inte för att vi är smar-

tare än Newton, utan för att vi har bättre ögon, helt enkelt, 
och kan se mer.

Hans egen forskning har handlat mycket om att utnyttja 
dessa bättre mätningar för att få ut så mycket information 
som möjligt ur universums struktur på olika storleks-
skalor. Bland annat har han sysslat med att analysera de 
fantastiska 3d-galaxkartor som producerats i den stora 
kartläggningen Sloan Digital Sky Survey (från år 2000 och 
framåt), som baseras på mätningar av rödförskjutningar av 
miljontals objekt. Han har också ägnat sig åt att analysera 
kosmos med hjälp av supernovamätningar, gravitationslin-
ser och liknande. 

Genom att studera hur mycket materian i universum 
klumpar ihop sig och bildar storskaliga strukturer går det 
att få fram värden för många av universums egenskaper. De 
stora kartläggningarna används också i kombination med 
den kosmiska bakgrundsstrålningen som vi fått allt bättre 
mätningar av. Cobe-satelliten följdes av satelliterna WMAP 
och Planck, och vi har nu mycket detaljerade bilder av ut-
bredningen av de små variationerna i bakgrundsstrålningen.

Storleken av de här variationernas utbredning ger möj-
lighet att beräkna sådana parametrar som universums ål-
der, hur fort universum expanderar, och hur stor andel av 
universums totala energi som utgörs av atomer, strålning, 
mörk materia och mörk energi. Det har gett oss detaljerna 
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– jag har en otrolig tur att jag får ägna hela dagarna åt det jag 
allra helst vill göra och kalla det jobb, säger max tegmark.



i den nuvarande ”konkordansmodellen” inom kosmologin: 
ett universum vars expansion accelererar och som innehål-
ler en stor andel kall mörk materia.

Parallella universa

Vid sidan av de här projekten har Max Tegmark också 
gjort sig känd som förespråkare för idéer om multiversum, 
att det universum vi kan observera bara är en av en oänd-
lig mängd av universa. Han har tänkt på det här en hel del, 
och också skrivit populärvetenskapliga artiklar och jobbat 
på att föra ut idéerna om multiversum till en bredare krets 
av människor. 

På sin egen webbplats skriver han om detta under rub-
riken ”Crazy”, en ledtråd till att det är lite kontroversiella 
idéer som inte alltid går hem i forskarkretsar. Bland annat 
kan det ses som ovetenskapligt att spekulera om sådant 
som per definition befinner sig utanför vad vi över huvud 
taget kan observera.

Det här börjar bli lite mindre kontroversiellt nu, och 
sådana idéer kan numera diskuteras på allvar bland 
kosmologer och andra forskare som intresserat sig för de 
underliggande teorierna om hur det kommer sig att vårt 
universum ser ut just som det gör. Om det finns mer än ett 
universum kanske vårt inte är så speciellt som det verkar, 
utan bara ett av alla – men ett som råkar vara perfekt för 
att vi ska kunna existera. Max Tegmarks egna idéer om 
olika typer av parallella universa, och hans tolkningar av 
vad det hela innebär, de är dock långt ifrån vedertagna.

En av de saker som spelar in för att göra det mer rums-
rent att tala om multiversum är just inflationen, som drev 
upp universums storlek enormt hastigt under de första 
små bråkdelarna av en sekund. Teorier för hur inflationen 
fungerar ser nämligen ut att stämma bäst i en kontext där 
bildandet av ett universum inte är ett unikt fenomen. Det 
finns inget som hindrar att flera universa uppstår, utom 
räckhåll för oss.

Skjuts för inflationen

Max Tegmark har alltså anledning att vara väldigt glad 
över de nya resultaten som ger tyngd åt idéerna om 
inflationen. Inte bara för att det lät honom vinna ett vad 
mot kollegan Sean Carroll, som satte hundra dollar på att 
det inte skulle gå att få stöd för inflationsteorin ur pola-
risationen i bakgrundsstrålningen, utan också för att det 
är en spännande tid nu, när nya ledtrådar i den kosmiska 
detektivgåtan nystas upp. Sean Carroll har i alla fall sagt att 
han ger vadet förlorat och betalar framåt hösten, förutsatt 
att data från satelliten Planck bekräftar bicep2-resultaten.

Han berättar också om en lunch han hade härom-
veckan, där bland andra Alan Guth och Andrei Linde var 
med – männen bakom inflationsteorin. Han skojar lite om 
att världen skulle vara bättre om politiker kunde komma 
överens lika bra som forskare. 

– En av de roligaste sakerna med forskarvärlden är att 
det är så internationellt! Nästan ingen kring bordet hade 

engelska som modersmål. Det spelar nästan ingen roll 
varifrån man kommer.

Det är klart att inte allting är solsken och fridfullt i 
vetenskapsvärlden heller, det håller Max Tegmark med om, 
men han låter väldigt positiv och entusiastisk.

– Jag har en otrolig tur att jag får ägna hela dagarna åt 
det jag allra helst vill göra och kalla det jobb! Jag skulle inte 
byta för allt i världen.

Familjeliv

En av forskarvärldens kända nackdelar är att det kan vara 
svårt att kombinera privatliv och karriär. Max Tegmark vill 
inte tala om några särskilda problem på den fronten, för 
egen del, men avvägningar som involverar familjelivet har 
förstås påverkat var han själv har kommit att hamna.

Under tiden som doktorand i Kalifornien på 1990-talet 
blev Max Tegmark förälskad i den brasilianska astrofysi-
kern Angelica de Oliveira-Costa. Hon tyckte att Sverige 
var för kallt, och en kompromiss blev att de stannade i 
USA. De fick två söner tillsammans, och för att kunna vara 
pappa till dem har Max Tegmark också strävat efter mi-
nimera flackandet som forskarlivet kan innebära. Annars 
menar han att han hade kunnat tänka sig att bo på många 
olika platser. Men MIT är knappast någon dålig miljö att 
ha hamnat i för en längre period.

Det är kul att forska

Vid sidan av forskningen, den konventionella och den 
mer kontroversiella, har han alltså nu också skrivit en 
populärvetenskaplig bok: Vårt matematiska universum. 
De diskussioner av boken som syns på vetenskapsbloggar 
handlar ofta om Max Tegmarks kontroversiella hypotes om 
det matematiska universum, som går ut på att verkligheten 
inte bara beskrivs av matematik, utan är matematik. Men 
det är inte det Max Tegmark själv vill börja med när han 
berättar om sin bok.

– Jag har skrivit den här boken för att jag vill upp-
muntra människor att tänka stort! Vi har gång på gång 
underskattat storleken av universum, och underskattat 
vår förmåga att förstå vårt kosmos. Varje gång vi har 
upptäckt något större har vi trott att det slutar där. Men 
det finns alltid något ännu större. Det är möjligt att den 
trenden fortsätter.

Det har tagit tre gånger så lång tid att skriva den som 
han trodde från början att det skulle göra, men nu finns 
den alltså ute. Det är en ganska personligt hållen bok, och 
Max Tegmark beskriver sin ambition med boken som att 
han vill dela med sig inte bara av de upptäckter som gjorts, 
utan även av hur kul det kan vara med forskning.

– Om min bok leder till att fler entusiaster väljer att läsa 
naturvetenskap och bidra till att lösa gåtorna som finns 
kvar, då har det varit värt besväret, säger han. 

boken vårt matematiska universum av Max Tegmark ges ut av volante förlag. 
Den recenseras på sidan 46. 
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