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Nobelpriset

“åt dem, som under

det förlupne året

hafva gjort

menskligheten den

största nytta”

Alfred Nobel 
(1833-1896)
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Alla Nobelprisen 2020

Fysikpriset: Forskning om 
svarta hål

Litteraturpriset: Amerikanska 
poeten Louise Glück

Medicinpriset: Upptäckten av 
hepatit C-virusKemipriset: Upptäckten av 

gensaxen

Fredspriset: World Food
Programme (WFP)

Ekonomipriset: Forskning om 
auktioner
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Alla 2020 års Nobelpristagare

ILL. NIKLAS ELMEDHED. © NOBEL MEDIA
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Fysikpriset 2020

Priset belönar upptäckter om ett av 
universums märkligaste fenomen, svarta 
hål.

© JOHAN JARNESTAD/THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES
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2020 års fysikpristagare

Roger Penrose "för 
upptäckten att bildandet av 
svarta hål är en robust 
förutsägelse av den allmänna 
relativitetsteorin “

Reinhard Genzel och Andrea 
Ghez "för upptäckten av ett 
supermassivt kompakt objekt 
i Vintergatans centrum"

Roger Penrose
Född: 1931, Storbritannien

Reinhard Genzel
Född: 1952, Tyskland

Andrea Ghez
Född: 1965, USA

ILL. NIKLAS ELMEDHED. © NOBEL MEDIA
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Svarta hål

Svarta hål är oerhört tunga och kompakta 
objekt.

IMAGE: EVENT HORIZON TELESCOPE
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Kemipriset 2020

Priset belönar upptäckten av ett av 
genteknikens skarpaste verktyg: gensaxen
CRISPR/Cas9.

© JOHAN JARNESTAD/THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES
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2020 års kemipristagare

"för utveckling av en 
metod för 
genomeditering “

Emmanuelle Charpentier
Född: 1968, Frankrike

Jennifer A. Doudna
Född: 1964, USA

ILL. NIKLAS ELMEDHED. © NOBEL MEDIA
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Oändliga möjligheter – men även risker 

Jennifer A. Doudna, 
en av pristagarna, 
håller i en modell av 
gensaxen. 
Pristagarnas 
upptäckt ger hopp 
om att kunna bota 
allvarliga sjukdomar.

PHOTO: UC BERKELEY PHOTO BY STEPHEN MCNALLY
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Medicinpriset 2020

Priset belönar 
banbrytande 
forskning som ledde 
fram till upptäckten 
av ett nytt virus som 
orsakar sjukdomen 
hepatit.

© THE NOBEL COMMITTEE FOR PHYSIOLOGY OR MEDICINE. ILL. MATTIAS KARLÉN
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2020 års medicinpristagare

”för upptäckten av 
hepatit C-virus”

Harvey J. Alter
Född: 1935, USA

Michael Houghton
Född: 1949, England

Charles M. Rice
Född: 1952, USA

ILL. NIKLAS ELMEDHED. © NOBEL MEDIA
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Nytta för mänskligheten

© THE NOBEL COMMITTEE FOR PHYSIOLOGY OR MEDICINE. ILL. MATTIAS KARLÉN
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Litteraturpriset 2020

Louise Glück
Född: 1943, USA

"för hennes omisskännliga poetiska röst, 
som med sträng skönhet gör den enskilda 
människans existens universell"

ILL. NIKLAS ELMEDHED. © NOBEL MEDIA
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Ur dikten “Snödroppar” 

”Jag trodde inte att jag skulle överleva,
utan kvävas av jord. Jag förväntade mig inte
att vakna upp igen, att märka 
att min kropp i den fuktiga jorden
åter reagerade och efter så lång tid 
ännu mindes hur man öppnar sig
i den tidigaste vårens
kalla ljus –”

Av Louise Glück
Ur “Vild Iris”
Översättning av Jonas Brun
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Rättframt och djupt på samma gång

Louise Glück skildrar eviga ämnen som 
ensamhet, relationer och mötet med döden.

PHOTO: GASPER TRINGALE
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2020 års fredspristagare

World Food Programme (WFP)
Grundades 1961.

"för dess ansträngningar att bekämpa svält, 
för dess arbete med att förbättra villkor för 
fred i konfliktområden, och för att de är en 
drivande kraft för att förhindra 
användandet av svält som vapen i krig och 
konflikter”

ILL. NIKLAS ELMEDHED. © NOBEL MEDIA
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Stöd till 100 miljoner människor i mer än 80 länder 

WFP är världens 
största humanitära 
organisation som 
arbetar för att 
utrota hunger. 

PHOTO: WFP/MOHAMMED AWADH
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Koppling till fred?

Insatser för att 
motverka hunger 
kan också bidra till 
fred och säkerhet.

PHOTO:  JESSICA LAWSON, AL-BARA MANSOUR
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Ekonomipriset 2020

Priset belönar forskning som bidragit till nya 
sätt att använda auktioner som gynnar 
säljare, köpare och skattebetalare världen 
över.

© JOHAN JARNESTAD/THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES
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2020 års ekonomipristagare

”för förbättringar av 
auktionsteorin och 
uppfinningar av nya 
auktionsformat“

Paul R. Milgrom
Född: 1948, USA

Robert B. Wilson
Född: 1937, USA

ILL. NIKLAS ELMEDHED. © NOBEL MEDIA
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Bättre auktioner i praktiken 

Pristagarna har inte 
bara ägnat sig åt 
auktionsteori. De har 
även tagit fram nya 
auktionsformer. 
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Prisutdelning

Nobelpriset delas ut den 10 december varje 
år.

PHOTO: ALEXANDER MAHMOUD



TILL MÄNSKLIGHETENS 
STÖRSTA NYTTA

Nobelprislektionen
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