
Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset 
i fysik 2013 till François Englert och Peter W. Higgs ”för 
den teoretiska upptäckten av en mekanism som bidrar till 
förståelsen av massans ursprung hos subatomära partiklar, 
och som nyligen, genom upptäckten av den förutsagda 
fundamentala partikeln, bekräftats av ATLAS- och CMS-
experimenten vid CERN:s accelerator LHC”.

Läs mer! Mer information om Nobelpriset i fysik 2013: http://kva.se/nobelprisetfysik2013 och http://nobelprize.org  PoPulärvEtEnskaPliga artiklar: • rose, J. (2013) I mörkret bortom Higgs, Forskning & Framsteg, nr. 6.  • llewellyn-smith, C. (2000) The Large Hadron Collider, Scientific American, juli.  • Weinberg, s. (1999) A Unified Physics by 2050?, Scientific American, december.  

BöCkEr: • randall, l. (2013) Higgs Discovery: The Power of Empty Space, Bodley Head.  • sample, i. (2013) Massive: The Higgs Boson and the Greatest Hunt in Science, Virgin Books.  • Carroll, s. (2012) The Particle at the End of the Universe, Dutton.   • Close, F. (2011) The Infinity Puzzle, Oxford University Press.  • Wilczek, F. (2008) The Lightness of Being: Mass, Ether, and the Unification of Forces, Basic Books. 

länkar: • link tv (2012) CERN Scientists Announce Higgs Boson: The Moment: http://www.youtube.com/watch?v=0CugLD9HF94  • CErn (2010) CERN LHC broschyr: http://cds.cern.ch/record/1278169?In=en  • Cham, J. (2012) The Higgs Boson Explained. (animering): http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1489  • Higgs, Peter W. (2010) My Life as a Boson. (transkriberat tal): 

http://www.kcl.ac.uk/nms/depts/physics/news/events/MyLifeasaBoson.pdf   • Fler referenser finns i dokumentet scientific Background: http://kva.se/nobelprisetfysik2013
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1. 2. 3.

äntligen här! 
François Englert och Peter W. Higgs delar årets Nobelpris i fysik 
för teorin om hur elementarpartiklar får sin massa. Oberoende 
av varandra föreslog de teorin samtidigt år 1964 (Englert 
tillsammans med sin numera avlidne kollega Robert Brout). Först 
2012 bekräftades deras idéer genom upptäckten av en så kallad 
Higgspartikel vid CERN-laboratoriet utanför Genève i Schweiz. 

Den i år prisbelönta teorin är en central del i 
fysikens standardmodell som beskriver hur 
världen är uppbyggd. Allting, från blommor 
och människor till stjärnor och planeter, består 
enligt standardmodellen av några få byggstenar, 
materiepartiklar. Materiepartiklarna styrs av 
krafter som förmedlas av kraftpartiklar. Och 
hela standardmodellen vilar på att det också 
finns en särskild sorts partikel, Higgspartikeln. 

Higgspartikeln är en vibration av ett osynligt 
fält som fyller rymden. Till och med när 
universum verkar tömt på allt, finns fältet 
där. Utan det skulle vi inte finnas, för det är 

genom kontakten med fältet som partiklarna 
får sin massa. Englert och Higgs föreslog 
fältets existens på rent matematiska grunder 
och enda sättet att upptäcka det var att fånga 
Higgspartikeln. 

Förmodligen föreställde sig inte årets 
Nobelpristagare att teorin skulle bekräftas 
under deras livstid. För att hitta Higgspartikeln 
krävdes enorma satsningar av världens 
fysiker. Och nästan ett halvt sekel efter dess 
tillkomst, den 4 juli 2012, firade den teoretiska 
förutsägelsen sin största triumf då upptäckten 
av en Higgspartikel tillkännagavs. 

symmetribrottet 
Teorin om Higgsfältet bygger på idén om 
spontant symmetribrott. Universum föddes 
troligen symmetriskt (1), med styrkan noll 
för Higgsfältet i det lägsta energitillståndet 
– vakuum. Men mindre än en miljarddels 
sekund efter big bang inträffade det spontana 
symmetribrottet, då det lägsta energiläget 
flyttades bort (2) från den symmetriska 
nollpunkten. Sedan dess är Higgsfältets styrka  
i det nya vakuumtillståndet skild från noll (3).

Fältet
Materiepartiklar får sin massa genom kontakt 
med det osynliga Higgsfältet som genomsyrar 
hela universum. Vissa partiklar märker inte 
av fältet och får ingen massa alls, andra 
som växelverkar svagt blir lätta, och de som 
växelverkar starkt blir tunga. Till exempel 
elektroner får sin massa från fältet, och om det 
plötsligt försvann, skulle all materia kollapsa 
när masslösa elektroner gav sig i väg med 
ljusets hastighet. Kraftpartiklarna W och Z får 
sin massa direkt genom Higgsmekanismen, 
medan ursprunget till neutrinernas massa 
fortfarande är oklart.

Pusslet
Higgspartikeln (H) var den sista pusselbiten 
som fattades i partikelfysikens standardmodell. 
Men standardmodellen är inte den sista biten i 
pusslet om hela universum. Ett av skälen är att 
den bara omfattar den synliga materien, som är 
en sjättedel av all materia som finns. Att hitta 
resten – den mystiska mörka materien – är ett 
av målen för den fortsatta jakten efter okända 
partiklar vid CERN-laboratoriet.
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Partikelkollideraren lHC
Protoner, vätets atomkärnor, leds med nära 
ljusets hastighet åt motsatta håll runt en 27 
kilometer lång tunnel i partikelkollideraren LHC 
(Large Hadron Collider) – den största och mest 
komplicerade maskin som någonsin byggts av 
människor. För att finna spår av Higgspartikeln 
är två detektorer stora som katedraler, ATLAS 
och CMS, redo att se partiklarna krocka, igen 
och igen, 40 miljoner gånger i sekunden.
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CMs 
En kortlivad 
Higgspartikel bildas 
i krocken och 
sönderfaller till fyra 
myoner (spår i rött).

atlas 
I krocken bildas 
en kortlivad 
Higgspartikel som 
sönderfaller till två 
myoner (spår i rött) 
och två elektroner 
(spår i grönt). 
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