
Den 30 maj 1975 
undertecknade tio 
föregångsländer det 
dokument som blev 
utgångspunkten för 
ESA: Belgien, Danmark, 
Frankrike, Italien, 
Nederländerna, Schweiz, 
Spanien, Storbritannien, 
Sverige och Tyskland. 

Irland skrev under 
först i december 1975, 
men räknas ändå som 
en av grundarna. Vid 
den tidpunkten var 
medlemsländerna av 
åsikten att inget europeiskt 
land ensamt skulle kunna 
konkurrera med de bägge 
supermakterna USA 

Europeiska rymdorganisationen (ESA) grundades 1975. Då 
hade den elva medlemsstater. Idag har ESA 22 medlemmar 
som tillsammans arbetar för att uppfylla de mål som 
fastlades vid grundandet.

41 år av rymdsamarbete
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och Sovjetunionen i 
rymden. Rymdutforskning 
kräver stora resurser 
såväl på personalsidan 
som inom teknik och 
finansiering. Grundandet 
av ESA var det första 
samarbetet av sitt slag 
i världen och gav den 
europeiska rymdindustrin 

internationellt erkännande 
och stöd.
ESA har blivit Europas 
dörr mot rymden, och 
organisationen är idag aktiv 
inom flera olika områden.
ESA-rådet, som består 
av ministrar från 
medlemsländerna, 
har möte med jämna 
mellanrum för att dra upp 
riktlinjer för programmen 
och se över finansieringen. 
Rådet sammanträder fyra 
gånger om året.
Utöver detta har ESA-
rådet även sammanträden 
med Europeiska unionens 
råd för att samordna den 
europeiska rymdpolitiken. 
Satellitnavigationssystemet 
Galileo och 
ordobservationsprogrammet 
Copernicus är exempel på 
två sådana samarbeten. 

En rymdorganisation för 22 länder
År 2016 hade ESA 22 medlemsländer: Belgien, 
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, 
Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, 
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, 
Tyskland, Ungern och Österrike. Sju av dem har 

även egna rymdmyndigheter: Frankrike (CNES), 
Italien (ASI), Storbritannien (UKSA), Rumämien 
(ROSA), Österrike (FFG), Polen (POLSA) och 
Tyskland (DLR). Bland de resterande femton 
medlemsländera har några egna rymddeparte-
ment på ministernivå eller så utgör ESA en unik 
ingång till rymdindustrin. ESA har även tecknat 

samarbetsavtal med sju andra EU-länder, nämli-
gen Bulgarien, Cypern, Lettland, Litauen, Malta, 
Slovakien och Slovenien. Ett associationsavtal 
med den sistnämnda staten undertecknades 
2016. Diskussioner pågår även med Kroatien. 
Sedan 1979 finns det också ett samarbetsav-
tal mellan ESA och Kanada.ES
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ESA:s budgetfördelning 
2016

Medlemsländernas finansieringsandel 

12 euro per år och 
medborgare – vad går de till?
Alla medborgare i medlemsländerna bidrar med 12 euro 
om året till ESA, vilket resulterar i en budget på totalt 5,25 
miljarder euro för 2016. Det är nio gånger mindre än USA:s 
rymdbudget.

Två tredjedelar (71,2 %) av budgeten 
finansieras av medlemsländerna. Den 
obligatoriska medlemsavgiften går till 
driften av ESA:s vetenskapsprogram och 
löpande utgifter, och står i proportion 
till de enskilda ländernas bruttonatio-
nalprodukt (BNP). Deltagande i (och 
finansiering av) de andra programmen 
– bemannade rymdfärder, uppskjutning-
sanläggningar, telekommunikation med 
mera – är frivilligt. Resterande 28,8 % 
av ESA:s budget kommer från institu-
tionella partner som den mellanstatliga 
vädersatellitorganisationen Eumetsat 
och Europeiska unionen.
Cirka 85 % av budgeten används inom 
europeisk industri. Resterande 15 % går 
till ESA:s löpande utgifter, inklusive drift 
av anläggningar och personalkostnader. 
Man tillämpar även en princip om rätt-
vis avkastning på investeringen per geo-
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grafiskt område: hur stor del av budge-
ten som spenderas i varje medlemsland 
står i proportion till det ekonomiska 
bidrag som landet ger till forskning, 
utveckling och tillverkning av 

Börja med att titta på jorden
Jordobservation är ett av ESA:s priorite-
rade verksamhetsområden och tar 30,5 
% av budgeten i anspråk. Detta strate-
giska område omfattar utveckling och 
uppskjutning av satelliter inom ramen 
för det europeiska Copernicus-program-
met samt datainsamling och bear-
betning.
Uppskjutningsanläggningar står för 
20 % av ESA:s budget. De har en 
prominent plats inom den europeiska 
rymdstrategin eftersom de utgör dörren 
till rymden. Inom ramen för denna 
budgetpost faller utveckling och drift av 

de europeiska uppskjutningsanläggnin-
garna samt ESA:s rymdhamn i Kourou, 
Franska Guyana.
Tredje största budgetposten (11,6 %) 
utgörs av navigering. Detta inklude-
rar driftskostnader för utveckling och 
uppskjutning av en samling naviga-
tionssatelliter inom ramen för Galileo- 
och EGNOS-programmen.
Efter det kommer vetenskapsprogram-
met (9,7 % av budgeten), utbildning 
och support för astronauter (7 %), 
telekommunikation och integrerade 
tillämpningar (6,8 %), robotstyrd 
utforskning och utveckling av vetenska-
pliga experiment (3,7 %) samt teknisk 
support och skapandet av företagsinku-
batorer (1,9 %). Sist kommer medve-
tenhet om rymden, som tilldelas 0,2 %. 
Rymdorganisationens löpande kostna-
der och övriga kostnader utgör 8,6 % av 
utgifterna.

Avkastning på investeringen
I ESA:s stadgar för gemensamma 
värderingar slås följande fast: ”Våra 
program finansieras av medlemsländer-
nas regeringar och genom dem miljon-
tals europeiska skattebetalare. Av den 
anledningen är det viktigt att program-
men genomförs på ett kompetent sätt 
på alla nivåer, i enlighet med de krav 
som ställs av det europeiska samfundet 
och dess regeringar. Det är viktigt att 
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Medvetenhet om rymden
0.2%, 12.9 M€

Teknisk support*
1.9%, 99.5 M€

Robotstyrd utforskning 
3.7%, 192.8 M€

Navigering*
11.6%, 609.5 M€

Telekommunikation och inte-
grerade tillämpningar*

6.8%, 359.3 M€

Bemannade rymdfärder
7.0%, 365.1 M€

Uppskjutningsanläggningar
20.0%, 1051.2 M€

Samarbetsavtal med 
europeiska länder
0.1%, 4.0 M€

Grundläggande 
aktiviteter
4.4%, 232.1 M€

Vetenskapsprogram
9.7%, 507.9 M€

Allmänt 
budgetarbete
4.1%, 214.8 M€

Jordobservation* 
30.5%, 1603.5 M€

M€ : Miljoner euro *
Omfattar program 
i samarbete med 
institutionella 
partner

Övriga intäkter:
5.5%, 204.4 M€

CA: 0.4%, 13.2 M€

UK: 8.7%, 324.8 M€

CH: 3.9%, 146.4 M€

SE: 2.0%, 73.9 M€

ES: 4.1%, 152.0 M€

RO: 0.7%, 26.1 M€

PT: 0.4%, 16.0 M€

PL: 0.8%, 29.9 M€

NO: 1.6%, 59.6 M€

NL: 2.7%, 102.6 M€

LU: 0.6%, 22.0 M€

IT: 13.7%, 512.0 M€

IE: 0.6%, 23.3 M€

AT: 1.3%, 47.6 M€

BE: 5.0%, 188.9 M€

CZ: 0.4%, 15.6 M€

DK: 0.8%, 29.5 M€

EE: 0.0%, 0.9 M€

FI: 0.6%, 21.6 M€

FR: 22.6%, 844.5 M€

DE: 23.3%, 872.6 M€

GR: 0.3%, 11.9 M€

HU: 0.1%, 5.0 M€

Budget 2016
5.25 Mde

Total:
3.74 Mde



visa att bidragen från medlemsländerna 
används på ett ansvarsfullt sätt och i ett 
gott syfte.”
Det finns även en princip om propor-
tionerlig avkastning på enskilda me-
dlemsländers investeringar. År 2015 
publicerade European Association of 
Research and Technology Organisations 
(EARTO) en rapport som visade att för 

varje investerad krona i en organisation 
såsom ESA, får staten fyra kronor tillba-
ka i form av olika skattelättnader. Detta 
4:1-förhållande bekräftades av en brittisk 
undersökning från 2015 om fördelarna 
med ett brittiskt medlemskap. Investe-
ringen ger även upphov till kringaffärer 
som kan vara värda 6 till 12 gånger den 
ursprungliga investeringen. 

Från Rosetta till Planck via 
Galileo
ESA:s verksamhet under 40 år 
kan inte sammanfattas på några 
få rader. Kortfattat kan vi dock 
nämna att ESA har tagit initiativ till 
14 stora rymduppdrag inom vårt 
solsystem, varav nio fortfarande 
pågår. Bland dessa finns Rosetta 
och Gaia. Inom ramen för 
uppdragen har ESA skjutit upp 
elva rymdsonder/satelliter och tre 
rymdteleskop, bland annat Planck, 
Herschel och Gaia. Totalt har man 
gjort runt 250 uppskjutningar från 
den europeiska rymdhamnen i 
Kourou, Franska Guyana – många 
av dem med Arianeraketerna 
(1–5), men även flera med Soyuz 
och Vega. Ariane 6 lanseras inom 
kort. Inför framtiden har ESA 
utarbetat ett brett program med 
stora ambitioner.
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"Tillbaka till 
månen och vidare 
till Mars"
Enligt Jan Wörner, ESA:s generaldirektör, 
har rymden fortfarande mycket att erbjuda 
mänskligheten.

KAN RYMDPROGRAMMEN FORTFARANDE BIDRA 
MED NÅGOT NYTT TILL SAMHÄLLET? HAR VI INTE 
REDAN NÅTT GRÄNSEN FÖR VAD RYMDEN HAR 
ATT ERBJUDA MÄNSKLIGHETEN?
Fördelarna med rymdverksamhet och betydelsen 
för samhället i stort har ökat betydligt under 
de senaste årtiondena. Idag kan vi skörda 
frukterna av tidigare arbete, i form av exempelvis 
mer exakta väderprognoser, oavsett tid och 
plats. Rymdindustrin ger oss också tillgång till 
tillförlitliga verktyg och data som hjälper oss 
att tackla utmaningar på en global skala. Med 
hjälp av satelliter kan vi spåra utbredningen av 
epidemier som ebola, vilket möjliggör snabba 
åtgärder. Satelliter underlättar även utbildning 
i avlägsna områden, genom exempelvis 
e-utbildning. Det här är bara tre exempel, men 
rymdtillämpningar har även potential att bidra 
till mänsklighetens utveckling i stort och lösa 
de utmaningar som det moderna samhället står 
inför.

IDAG ÄR DET MÅNGA EUROPÉER SOM 
PRIORITERAR SÄKERHETSFRÅGAN. HUR 
SER SÄKERHETSLÄGET UT OCH HUR KAN 
RYMDPROGRAMMEN BIDRA TILL ATT ÖKA 
STABILITETEN?
De flesta rymdprogram som har med säkerhet 
att göra bedrivs på nationell nivå. ESA och EU 
håller dock på att införa en säkerhetsdimension i 
program som Galileo, Copernicus och snart även 
SSA/SST och GovSatcom.
På europeisk nivå anpassar sig ESA till kraven på 
ökad säkerhet, både genom och för rymdsystem. 
Idag förväntar sig medborgarna att staten ska 
garantera både deras personliga säkerhet och 
cybersäkerheten. Rymdprogrammen kan spela en 
viktig roll för att uppfylla detta behov i samhället.
 
FINNS DET PLANER PÅ ATT ÅTERVÄNDA TILL 
MÅNEN INOM EN SNAR FRAMTID?
Månen är högintressant som forskningsområde. 

Alltsedan människan tog sina första steg på månen 
1969 har de rymdfarande nationerna regelbundet 
skickat dit robotstyrda sonder. Under de senaste 
15 åren har vi haft en oavbruten mänsklig närvaro 
i rymden i form av den bemannade internationella 
rymdstationen som befinner sig i omloppsbana 
runt jorden. Det har blivit dags att ta nästa steg. 
Eftersom månen är ett steg på vägen för en möjlig 
Marsexpedition, kommer vi med stor sannolikhet 
att få se fler månlandningar, både bemannade 
och robotstyrda. Månen är den himlakropp 
som befinner sig närmast jorden, vilket med 
största säkerhet kommer att inspirera kommande 
generationer till fler tekniska innovationer och 
vetenskapliga experiment på månen.

HUR KOMMER DE PRIVATA RYMDBOLAGEN ATT 
PÅVERKA RYMDINDUSTRIN FRAMÖVER? VILKA 
ÄR RISKERNA OCH FÖRDELARNA MED EN SÅDAN 
UTVECKLING FÖR SAMHÄLLET I STORT?
Privata företag förväntas spela en allt större 
roll, särskilt inom exploateringen av lönsamma 
rymdaktiviteter som exempelvis telekomteknik 
samt viss forskning och utveckling. Tidigare 
bedrevs sådan verksamhet främst av statliga 
rymdmyndigheter, med finansiering från det 
allmänna. Men i takt med att utvecklingen 
av rymdteknik blivit mindre riskfylld har 
affärsområdet blivit allt mer lockande för 
privata aktörer. Detta är ett systemskifte som 
gör det möjligt för statliga myndigheter att 
koncentrera sig på avgränsade områden inom 
forskning och utveckling, till exempel avancerade 
framdrivningssystem och material. Man ska dock 
komma ihåg att om man avreglerar tillgången till 
rymden och de fördelar denna tillgång medför, 
finns det alltid en risk för att rymdens resurser 
utnyttjas på ett mindre hållbart och mindre etiskt 
sätt som dessutom ökar klyftorna i samhället.

INOM VILKA OMRÅDEN SAMARBETAR ESA MED 
INTERNATIONELLA PARTNER?
Internationella relationer ska i första hand syfta 
till att stödja ESA:s program. De kan också 
stärka Europas position som global aktör, för att 
främja europeiska värderingar via avgränsade 
projekt inom områdena jordvetenskap, 
miljöskydd, hållbar utveckling, utbildning, 
tillgång till kunskap och data samt för att stödja 
utvecklingen i utvecklingsländerna. 

Jan Wörner har varit 
generaldirektör för ESA 
sedan 1 juli 2015. Han 
är utbildad ingenjör 
och under perioden 
2007–2015 var han 
styrelseordförande för 
tyska DLR (Deutsches 
Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt).
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