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2 Ledarartikel

«Vi väntar på dig!» 
Bästa deltagare i denna europeiska medborgardebatt om rymden!
När jag valdes till generaldirektör för ESA av de 22 medlemsstaterna, 
uttryckte jag önskemål om en förstärkt dialog med alla våra 
intressenter och att vi skulle öppna upp rymden för en bredare 
allmänhet. Genom medborgardebatten kan denna dialog utökas till att 
inkludera människor från alla samhällsgrupper i hela Europa. Därmed 

kommer även min uttalade avsikt att kunna 
omsättas i praktiken. Detta är något mer än 
bara en enkät. Övningen har utformats för 
att väcka en äkta dialog där vi kommer att 
lyssna på frågor och problem, och kanske 
mer än så – vi är intresserade av deltagarnas 
förväntningar, önskemål och till och med 
drömmar.
Ni är fler än 2 000 som kommer att samlas 
den 10 september i någon av ESA:s 22 
medlemsstater för att delta.
Detta är ett enormt stort steg i rätt riktning. 

Vi kommer att lyssna med särskild uppmärksamhet på era åsikter 
om rymden i det dagliga livet, och om rymden som inspirationskälla. 
Tillsammans med alla som deltagit i förberedelserna ser jag 
personligen fram emot att följa diskussionerna och ta del av resultaten.
Låg mig slutligen tacka för ert deltagande i denna medborgardebatt. 
Tack för att ni medverkar till att staka ut vägen för Europas framtid i 
rymden.

Jan Wörner
Generaldirektör ESA
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Vad är rymden egentligen?

Med ”rymden” avses allt som befinner sig 
100 km eller mer ovanför jordens markyta. 
Det är en miljö där planeter, himlakroppar, 
mörk materia och annan kosmisk 
materia är i rörelse. Människosläktet 
har satt sin personliga prägel på denna 
gigantiska scen: efter Sputnik 1 år 1957 
har ytterligare runt 6 600 satelliter 
skjutits upp. Ca 3 600 är fortfarande i 
omloppsbana, varav 1 100 i drift. Satelliter 
och sonder är utformade för många 
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studerar det yttre solsystemet befinner 
sig mer än 20 miljarder kilometer bort! 
Samtidigt sker en ständig övervakning 
av rymdavfall runt vår blå planet. Vi följer 
cirka 17 000 objekt vars storlek överstiger 
10 cm. Uppskattningsvis kretsar omkring 
700 000 skräpföremål på över 1 cm kring 
vår planet. Sedan Jurij Gagarin år 1961 
har fler än 550 människor ”satt foten” i 
rymden. Tragiskt nog avled 18 av dem 
under uppdraget.

olika syften: för att observera universum 
bortom solsystemet (Hubble), utforska 
kometer inom solsystemet (Rosetta), 
observera jorden (Meteosat), tillhandahålla 
kommunikationstjänster (Alphasat) eller 
navigeringstjänster (Galileo) samt bistå vid 
gravitationsforskning (LISA Pathfinder). De 
artificiella rymdobjekt, det vill säga de som 
tillverkats av människor, som är i drift och 
som befinner sig längst bort från jorden är 
de två Voyager-sonderna: Voyager 1 som 

Rosetta et sa sonde Philéa

Efter Sputnik 1: 4 900 uppskjutningar till dags dato,
550 astronauter (60 kvinnor, 490 män),

1 100 satelliter är fortfarande funktionsdugliga
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«Rymdäventyret har bara 
tagit sina första trevande 
steg»

VARFÖR LÄGGA SÅ MYCKET PENGAR PÅ 
RYMDUPPDRAG? 
DET FINNS JU SÅ MÅNGA BEHOV ATT TILLGODOSE 
HÄR PÅ JORDEN.
Jean-François Clervoy : I motsats till den gängse 
uppfattningen, är dessa penningbelopp betydligt 
lägre än dem som investeras i sektorer med mer 
direkta fördelar för samhället. I genomsnitt bidrar 
varje europeisk medborgare med 12 euro per 
år för rymdändamål. I Frankrike uppgår den 
nationella utbildningsbudgeten nu till närmare 
1 000 euro/år för varje medborgare. Vidare 
har oberoende studier visat att rymdaktiviteter 
genererar direkta och indirekta intäkter som är 
betydligt högre än de investerade summorna. De 

Är rymdutforskning en möjlighet för mänskligheten 
i stort, eller en illusorisk och dyr försöksverksamhet? 
Vilket utrymme finns det för privata aktörer? Hur 
kan vi säkerställa att rymden inte förvandlas till 
en avskrädeshög? Dessa är några av de knepiga 
frågor som astronauten Jean-François Clervoy och 
utforskaren Raphaël Domjan försöker besvara.

utgör investeringar snarare än kostnader.

Raphaël Domjan: Erövringen av rymden är 
ett åtagande med många positiva effekter. 
Genom att exempelvis utveckla vår kompetens, 
kunskap och teknik kan vi gå vidare och 
utveckla ”renare” system på jorden. Dessutom 
ger rymdutforskningen oss en översikt, en 
framträdande plats från vilken vi kan betrakta 
vår civilisation ur ett annat perspektiv. Jordens 
resurser är begränsade, och vår pågående 
utforskning av rymden bidrar till ökad 
medvetenhet om de ekologiska utmaningar vi står 
inför.

HAR RYMDENS ERÖVRING FORTFARANDE EN 
FRAMTID? HAR INTE ALLT REDAN UPPTÄCKTS?
Jean-François Clervoy : Med knappt 60 år på 
nacken är astronautiken fortfarande i sin linda. 
Potentialen är oändlig. I dagsläget finns endast 
1 100 operativa satelliter i omloppsbana kring 
jorden. Om ungefär tio år kommer de att vara 
flera tusen som syftar till att hjälpa mänskligheten. 
Interplanetariska sonder bidrar till den 
exponentiella kunskapstillväxten om vårt ursprung 
och utvecklingen av vårt universum. Sådant 
kunskapssökande är ett av de ädlaste uppdrag 
vi kan utföra. Och det baseras på internationellt 
samarbete. Det bidrar till att främja fredligt 
sinnade internationella relationer, och är en stark 
drivkraft för att inspirera och motivera unga 
personer att engagera sig inom vetenskap. 

Raphaël Domjan : Vår utforskning av jordens 
geografi har pågått i flera hundra år. Låt oss 
drömma ett ögonblick: Om vi vill att vår 
civilisation ska leva vidare måste vi söka oss någon ES
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Jean-François Clervoy är medlem i ESA:s astronautkår. Raphaël Domjan, ”eko-utforskare”, leder SolarStratos-projektet.
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annanstans. I synnerhet då vår stjärna – solen 
– förr eller senare kommer att visa tecken på 
avmattning ... Det sker inte inom den närmaste 
framtiden! Men om vi vill leva längre än så, då 
måste vi ge oss av.

EFTER ATT HA SOLKAT NER JORDEN HÅLLER VI 
KANSKE PÅ ATT UPPREPA PROCEDUREN MED 
RYMDEN?
Jean-François Clervoy : Medvetenhet om riskerna 
i samband med rymdavfall har tvingat sektorns 
aktörer att förebygga uppkomsten av ytterligare 
avfall. Utmaningen idag är att hantera avfallet som 
ackumulerats där ute sedan rymdålderns början.

TÄNKER FOLK BETE SIG PÅ SAMMA SÄTT I 
RYMDEN SOM HÄR PÅ JORDEN OCH ÄVENTYRA 
VÅRT GEMENSAMMA ARV GENOM ATT 
FÖRSÖKA ”KOMMERSIALISERA” ALLT I SIKTE?
Jean-François Clervoy : Inom en inte alltför 
avlägsen framtid kommer det att bli mer lönsamt 
och miljövänligt att utnyttja vissa resurser utanför 
jordens atmosfär i stället för dem vi finner på 
jorden. Detta gäller både för tillämpningar här och 
i rymden. Vi måste fortfarande definiera korrekta 
regler och utveckla nödvändiga tekniker. Låt oss 
hoppas att rymdlagstiftningen som antogs relativt 
nyligen, kan medföra goda rutiner i linje med dem 
som redan idag används vid rymdaktiviteter.

Raphaël Domjan : Man skulle önska att planetens 
resurser tillhörde mänskligheten i stort. Men 
vi lever i ett kapitalistiskt system. Att finansiera 
rymdfärder och forskningsprojekt i rymden kräver 
enorma summor pengar. Vi kan förstås beklaga 
detta, men ekonomiska möjligheter kan också 
fungera som drivkraft för innovation.

I DAGSLÄGET ÄR RYMDEN FORTFARANDE 
FRÄMST RESERVERAD FÖR SPECIALISTER. 
MEN SKULLE DET LIGGA I MÄNSKLIGHETENS 
INTRESSE ATT FÅ ALLMÄN TILLGÅNG TILL DEN, 
ATT ALL INSAMLAD INFORMATION GJORDES 
TILLGÄNGLIG FÖR ALLA?
Jean-François Clervoy : Även om design och 
driftsättning av rymdsystem är ett expertområde, 
kan de till stor del redan nu användas fritt. Alla 
har fri tillgång till satellitnavigering (GPS), 
väderprognoser, tv-kanaler via parabol, bilder av 
jorden utifrån rymden (Géoportail, Google Earth) 
och naturligtvis global telekommunikation. Nästan 
alla sådana tjänster utgår från rymdbaserade 
system.

Raphaël Domjan : Idag höjer ingen på ögonbrynen 

när någon hissar segel för att korsa Atlanten 
med sin båt. En dag får vi kanske åtkomst 
till rymden på samma sätt. För att flyga på 
höjder över 100 km krävs inga tillstånd. Här är 
gränserna enbart tekniska och finansiella. Kanske 
kommer vissa grundläggande regler dock att bli 
nödvändiga.

VI SER FLER OCH FLER PRIVATA FÖRETAG SOM 
FOKUSERAR PÅ RYMDAKTIVITETER. BEHÖVS DET 
FORTFARANDE (MELLAN)STATLIGA ORGAN?
Jean-François Clervoy : Nästan alla privata 
rymdföretag har kunnat växa fram tack vare 
kunskap, teknik och rymdprogram som 
härstammar från rymdmyndigheterna. Riskerna i 
samband med de kraftfulla framdrivningssystemen 
och de extrema förhållandena i rymdmiljön, tas i 
det inledande skedet av dessa myndigheter. Alla 
framtida program kommer att bygga på dem, och 
därför kommer rymdmyndigheterna alltid att 

Rosetta på egenhändigt fotografi! En selfie 6,4 miljarder kilometer från jorden.

«Rymdutforskningen ger oss en översikt, 
så att vi kan betrakta vår civilisation ur 
ett annat perspektiv.» J.-F. Clervoy
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Följ SolarStratos-
projektet: 
http://www.
solarstratos.com

Lär dig mer
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vara de pionjärer som banar vägen. När riskerna 
har hanterats kan programmen överlämnas 
till den privata sektorn. På detta sätt kunde 
Arianespace utvecklas ur Ariane-programmet 
som hade inrättats av den franska och andra 
nationella, europeiska rymdmyndigheter. SpaceX 
kunde utvecklas tack vare ISS-programmet som 
initierades av NASA.

Raphaël Domjan : Rymdmyndigheterna spelar en 
betydelsefull roll. Det kommer att genomföras 
uppdrag nära jorden, i geostationär eller låg 
omloppsbana runt jorden. Inom en nära framtid 
kommer de att utföras av företag från den 
privata sektorn. Men bortom vår planet och vårt 
solsystem kommer myndigheterna att spela en 
viktig roll när det handlar om att erövra rymden. 
För vårt eget projekt var ESA:s stöd för de initiala 
genomförbarhetsstudierna och den rymdbaserade 
forskningen om batterier också av avgörande 
betydelse.

TYCKER DU SOM ”JORDBASERAD 
UTFORSKARE” ATT VÅRA ÄVENTYR I RYMDEN 
FORTFARANDE KAN MOTIVERAS? VAD 
FÖRVÄNTAR DU DIG ATT DE SKA LEDA TILL?
Raphaël Domjan : Först av allt förväntar jag mig 
att de ska uppfylla våra drömmar, vår strävan efter 
icke-nyttoinriktade mål. Vår kunskapstörst, vår 
nyfikenhet, att få vidga våra vyer ... Allt som har 
gjort det möjligt för oss att bli det vi är, att även 
förstå att vi lever i en ändlig värld och att främja 
den ekologiska medvetenheten.

VAD HAR HITTILLS SKÄNKT DIG MEST 
GLÄDJE NÄR DET GÄLLER VÅRA ÄVENTYR I 
RYMDEN? OCH VAD HAR VARIT DEN STÖRSTA 
BESVIKELSEN?
Raphaël Domjan : Den största glädjen till dags 
dato var min kväll tillsammans med Buzz Aldrin, 
Edgar Mitchell och Charlie Duke. Att få skaka 
hand med en man som har vandrat på månen ger 
nya perspektiv på tillvaron. Dessa människor är 
rymdens motsvarighet till Magellan och Christofer 
Columbus. I fråga om besvikelser? Tja, förr kunde 
vi resa till månen, vi hade rymdfärjor. Nu har vi 
halkat efter med bemannade flygningar. Men det 
finns skäl att hoppas att erövringen av rymden, 
i likhet med våra miljö- och klimatmässiga 
utmaningar, kommer att uppmuntra befolkningen 
i olika länder att arbeta tillsammans.
 
Jean-François Clervoy : Min största glädje 
är det perspektiv som rymdåldern har gett 
mänskligheten om vårt eget öde – vi lever på ett 
begränsat och unikt rymdskepp, och kommer 
förmodligen att göra det under många kommande 
generationer. Vår största chans för att kunna 
leva vidare är att samarbeta som ett team på 
internationell basis, att leva i harmoni med 
den biologiska mångfald som omger oss. Detta 
garanterar bäst överlevnadsmöjligheter i den 
föränderliga miljön här på jorden. Min största 
besvikelse är följande: Det är så svårt att komma 
ut i rymden att alltför få människor har fått det 
medvetandeförändrande privilegiet att beskåda sin 
hemplanet från denna unika utsiktsplats.

VILKA ÄR DINA FRÄMSTA TVIVEL?
Jean-François Clervoy : Svårigheten att förklara 
rymden som en pedagogisk övning. Den är 
ogripbar, osynlig, ohörbar ... Dess utmaningar är 
svåra att förmedla till allmänheten på ett begripligt 
sätt. Men genom framtidens informationsteknik 
(3D, 360°) som förknippas med fascinerande 
projekt, ”konkreta” sådana som Solar Impulse, 
kommer vi alla att fundera på möjliga scenarier för 
hållbara framtidsvisioner, bland annat tack vare de 
tjänster som erbjuds från rymdbaserade system.

Raphaël Domjan : Jag tvivlar inte på något. Allt 
är bara en fråga om tid. Så länge vi fortfarande 
är en civilisation kommer vi att organisera oss 
för att nå längre, förflytta gränser och göra 
ytterligare upptäckter. Detta är ett av våra 
främsta kännetecken. Det är detta som gör oss till 
människor. 
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Månbasprojekt med konstruktion av 3D-utskrift

Jean-François Clervoy 
(57 år) är ingenjör 
och medlem i ESA:s 
astronautkår, samt vd 
för företaget Novespace 
och författare. Han har 
gjort två resor med 
rymdfärjan Atlantis samt 
en ombord på Discovery. 
Sammanlagt har han 
tillbringat 675 timmar i 
rymden.

Raphaël Domjan (44 
år) är ”eko-utforskare”, 
författare och föreläsare. 
Han initierade och 
ledde den första 
världsomseglingen 
med en soldriven 
båt (PlanetSolar). 
Som ledare för ett 
internationellt team 
förbereder han för 
närvarande SolarStratos-
projektet, vars syfte är 
att nå nästan ända ut i 
rymden med ett soldrivet 
plan. De första testerna 
kommer att gå av 
stapeln under 2017.



3. Europeiska unionen. EU-
kommissionen koordinerar 
tillsammans med ESA en 
rymdfartspolitik som omfattar 
fyra dimensioner/fokuspunkter: 
Galileo, det globala systemet 
för navigeringssatelliter; 
Copernicus, det civila 
jordobservationsprogrammet; 
rymdutforskning; forskning 
och innovation inom 
rymdindustrin.

Vem ”gör” rymden ?
Att erövra rymden kräver många medhjälpare. Ovanför 
oss finns en lång rad aktörer av alla nationaliteter, 
inklusive från den privata sektorn. För att ge en tydligare 
bild har vi klassificerat dessa aktörer i tio kategorier.

2. Förenta nationerna. Förenta 
nationerna (FN) har en byrå 
för rymdfrågor (UNOOSA). Den 
främjar internationellt samarbete 
inom fredlig rymdanvändning 
och tillhandahåller ett register 
över objekt som sänts ut i 
rymden sedan 1957. FN har 
även en kommitté för rymdavfall 
(inom COPUOS) och ett UN-
SPIDER-program som ger 
rymdbaserad information för 
katastrofberedskap.

5. Mellanstatliga organisationer. Här ingår 
bland andra: Europeiska sydobservatoriet(ESO), 
en stor europeisk aktör inom astronomi 
med 16 medlemmar där Chile är värdland 
för de tre observatorierna; Internationella 
telesatellitorganisationen (ITSO), som 
tillhandahåller telekommunikationstjänster för 
allmänheten; samt Europeiska organisationen 
för utnyttjande av meteorologiska satelliter 
(Eumetsat), som levererar satellitdata och bilder 
för meteorologi och klimatologi.

4. Försvar. Några arméer, 
i synnerhet de kinesiska, 
franska, ryska och amerikanska, 
utnyttjar spaningssatelliter. 
USA:s armé använder X-37B, 
en rymdfärja på testnivå vars 
uppdrag hemlighålls. År 2007 
testade Kina en antisatellit-
robot.
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1. Rymdmyndigheterna. Närmare 70 länder har en nationell 
rymdmyndighet. De största av dem är: NASA (USA) samt de kanadensiska 
(CSA), kinesiska (CNSA), franska (CNES), tyska (DLR), indiska (ISRO), 
italienska (ASI), japanska (Jaxa) och ryska (Roscosmos) myndigheterna. 
Europeiska rymdorganisationen (ESA) som grundades 1975 av 11 länder 
(Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Schweiz, 
Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland) är det enda mellanstatliga 
organet. ESA har för närvarande 22 medlemsstater.

Fokus 7 
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9. Museer och nöjesparker. 
Deras syfte är att 
popularisera vetenskap 
och rymduppdrag. De 
fyller en oerhört viktig 
funktion för att utbilda 
allmänheten om rymden 
och dess tillämpningar 
och inspirerar framtida 
generationer av forskare.

6. Universitet och 
forskningslaboratorier. Dessa 
ägnar sig åt grundläggande 
forskning och utvecklar 
instrument och utrustning 
inför rymduppdrag. På många 
universitet och skolor över hela 
världen erbjuds kurser inom 
rymdsektorn.

10. Föreningar. Numera finns det 
otaliga föreningar som arbetar med 
rymdrelaterade frågor – från lokala 
grupper av amatörastronomer till 
Universe Awareness (UNAWE), ett 
internationellt projekt som använder 
astronomi för att presentera vetenskap 
för barn över hela världen.

7. Myndigheter. På nationell nivå lämnade 
Luxemburgs regering i början av 2016 
en anbudsinfordran till företag som 
arbetar med kommersiell exploatering 
av asteroider och jordnära objekt*. På 
regional nivå strävar nätverket NEREUS 
efter att utnyttja potentialen hos 
rymdtekniker till nytta för medborgare och 
medlemsregioner. På andra håll förenar sig 
regioner för att skapa konkurrenskraftiga 
grupper, som Aerospace Valley i Frankrike.
* Se ordlistan på sidan 18
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Låt oss inte glömma ... våra medborgare. Genom att 
visa intresse för rymdsektorn, kan de utforma sin 
framtid på ett demokratiskt sätt.

8. Industriella aktörer. Från tillverkning av raketer och satelliter till 
kommersiell exploatering av asteroida mineraler och satellitdata – rymden 
är också en industriell och kommersiell arena. Det är en bransch under 
konstant utveckling med starka tillväxtmöjligheter som lockar nya aktörer 
från den privata sektorn.
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Vi möter rymden överallt i 
våra dagliga liv
Våra liv har förändrats av de upptäckter och 
tillämpningar som härstammar från rymdutforskningen.

 Persontransporter
Satellitnavigering har utvecklats mycket 
under senare år. Den är ett användbart 
verktyg i synnerhet för bilförare, 
fotvandrare och turister. Med hjälp av 
den kan väntetider anges i busstrafiken, 
och flygsäkerheten förbättras genom 
att siktförhållanden för destinationens 
flygplats kan rapporteras.

 Logistik
På jorden kan rymdbaserade system bistå 
med optimering av leveransrundor samt 
övervakning av sjöfartstrafik.

 Jordbruk
Navigeringssystem används allt oftare 
på jordbruksmaskiner. De möjliggör 
precisionsarbete som ger större skördar i 

förening med begränsad förbrukning (av 
bränsle, vatten, naturresurser, kemikalier).

 Tjänster
Utnyttjandet av satelliter har 
förbättrat åtkomsten till internet, tv 
och väderprognoser. Det har också 
möjliggjort utvecklingen av hälso- och 
sjukvårdsaktiviteter samt studier på 
distans. 

 Arbetstillfällen 
Enligt uppskattningar genererar den 
europeiska rymdsektorn 38 000 direkta 
arbetstillfällen tack vare samarbetet 
mellan industrin, nationella organ, 
Europeiska unionen och ESA. Detta 
antal kompletteras med de arbeten som 
uppstår vid bearbetning av satellitdata för 
marktillämpningar. D
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Teknik med inslag av 
rymden
Rymdmyndigheterna och 
rymdbranschen fokuserar dag efter dag 
på att genomföra sina program. Men 
de låter även företag inom den civila 
sektorn ta del av deras teknik.

 Vad har en krockkudde, 
en solpanel och en 
träningsmaskin på 

gymmet gemensamt? Svar: 
Alla tre har potentiellt dra-
git nytta av framsteg som 
uppstått genom rymdut-
forskning. Att driva tekniku-
tvecklingen framåt är en av 
de ytterligare målsättningar-
na för rymdsektorns aktörer. 
Låt oss ta ESA som exem-
pel. Det åligger inte ESA att 
kommersialisera sina tjänster, 
men man har ändå möjlighet 

– när forskning, utveckling 
och typprovning har slutförts 
– att överlämna projektansva-
ret till externa aktörer. Dessa 
kan vara mellanstatliga eller 
privata. De övertar därefter 
produktions- och exploate-
ringsaktiviteterna. Detta är 
fallet med Eumetsat för me-
teorologi, Arianespace för 
uppskjutningstjänster och 
Eutelsat och Inmarsat för 
telekommunikation. Större  
företag som Airbus Defence 
& Space och Thales Alenia 

Space fortsätter att skapa 
jobb för en högt kvalificerad 
arbetsstyrka. Men många my-
cket små, små och medelstora 
företag växer också fram inom 
sektorn. ESA uppmuntrar till 
entreprenörsanda genom att 
investera i 12 företagsinku-
batorer utspridda över hela 
Europa.

144 företag
800 arbetstillfällen
Detta initiativ främjar bil-
dande och inkubation av 
uppstartsföretag där affärs-
modellen grundar sig på 
”spin-off”-tekniker och sys-
tem från rymdsektorn och 
riktar sig till icke-rymdrela-
terade marknader. Under de 
senaste 10 åren har 144 före-
tag inkuberats och lett till att 
800 jobb har skapats (2014). 
Till exempel tillhandahåller 
uppstartsföretaget EATOPS 
verktyg och system för över-
vakning av olje- och gasinstal-
lationer. Målet för ett annat 
uppstartsföretag, GIAURA, 
är att samla in koldioxid från 
atmosfären på samma sätt 
som gasen återvinns på rymd-
farkoster.
Programmet bygger på ett eu-
ropeiskt nätverk av ”teknik-
mäklare” som hämtats från 
14 medlemsstater. Särskilt 
framträdande är företagen 
Umbilical Design i Sverige, 
Tech2Market i Frankrike och 
Tecnalia i Spanien.
I förlängningen kommersiali-
seras tekniken till flera olika 
marknader: från kolbromsar 
för fordonsbranschen och 
utrustning för handikappi-
drottare, till högteknologiska 
kläder och instrument som 
mäter hjärtaktivitet. 

Civil eller militär?
NASA är världens största 
nationella rymdmyndighet 
och det amerikanska 
försvarsdepartementet är 
den största satellitoperatören. 
Den amerikanska 
rymdindustrin gynnas av 
detta faktum och över 90 % 
av dess årliga försäljning sker 
till landets regering.
Som tydlig kontrast genomför 
den europeiska industrin mer 
än 40 % av sin försäljning 
via kontraktsavtal med 
affärspartner. Gemensamma 
europeiska rymdprogram 
genomförs för ”uteslutande 
fredliga ändamål”. Dock 
betraktar Frankrike, Italien, 
Tyskland och Storbritannien 
rymdsystem som en 
del av infrastrukturen 
hos sina försvar. Därför 
har de båda franska 
jordavbildningssatelliterna 
Pléiades utformats för såväl 
civil som militär (dvs. dubbel) 
användning.

ES
A
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Människa eller robot:  
Vem kommer att trycka på uppskjutningsknappen först?
Kommer framtidens rymdutforskning att sysselsätta 
människor eller maskiner? Debatten om detta är lika gammal 
som science fiction-litteraturen själv. Nu har frågan blivit en 
verklig utmaning som vi måste hantera.

 P å mindre än 60 år har människor skic-
kat cirka 150 sonder och robotstyr-
da upptäckare långt ut i solsystemet. 

Voyager 1-sonden, som sköts upp av NASA år 
1977, är det aktiva rymdobjekt som befinner 
sig längst från jorden på ett avstånd av 20 
miljarder kilometer. Fyra utforskningsfordon, 
så kallade rovrar, har landat på Mars. Två är 
alltjämt i drift: Opportunity och Curiosity. 
Samtidigt har ungefär 550 män och kvinnor 
från 41 olika länder får uppleva glädjen med 
mänskliga rymdfärder. Trots alla försikti-
ghetsåtgärder kom 18 av dem tragiskt nog 
aldrig hem igen: erövringen om rymden har 
berövat livet för astronauter ombord på Apol-
lo 1, på rymdfärjan Challenger vid starten 
1986 samt på Columbia vid återkomsten till 
jorden 2003.

Den mänskliga faktorn: sårbarhet i före-
ning med styrka
Men det mänskliga ögat gör skillnad. Den 
amerikanske astronauten Harrison H. Sch-
mitts erfarenheter visade sig vara ovärderliga 
för att kunna identifiera och samla in 110 kilo 
geologiska prover under Apollo 17:s uppdrag 
på månen. Även om vi är flexibla, effektiva, 
anpassningsbara och fulla av initiativ, tar vi 
människor ändå med oss en väldig akilleshäl 
ut i rymden, och det är vår fysiska svaghet. 
Rymden utgör en fientlig miljö för mänskligt 
liv med extrema tryck och temperaturer, strål-
ning, frånvaro av gravitation, syrebrist och så 
vidare. För att kunna leva och verka där behö-
ver vi speciella rymdfarkoster, livsuppehål-
lande överlevnadssystem och förråd i form 
av förnödenheter, vatten, bränsle och reserv-
delar. Denna logistiska nödvändighet innebär 
betydligt högre kostnader än att bara skicka 
ut en robotstyrd utforskningssond. Samtidigt 
är den mänskliga intelligensen ovärderlig när 
det gäller att ställa saker och ting till rätta.

Dessa fakta pekar på behovet av samarbete. 
Som ESA:s astronaut Thomas Pesquet 
betonar: ”Robotsonder är livsavgörande 
förelöpare för att sända människor till en 
planet. Dock är det uppenbart att återkomst 
med bemannade uppdrag är mycket mer 
givande för vetenskaplig forskning tack vare 
den mänskliga kapaciteten att fatta snabba 
beslut.” Utan att gå så långt som att bosätta 
sig på Mars, skulle fördelarna med astro-
nauter ombord på en sond, till exempel, 
vara betydande. Ifrån sina rymdfarkoster 
skulle de då, i realtid och utan någon kom-
munikationsfördröjning, kunna fjärrlotsa 
en rover som förflyttar sig över ytan på den 
röda planeten. 

Hej Houston!
Hawaii här!
Syftet med ”analoga” 
uppdrag är att här på 
jorden simulera villkoren 
för ett verkligt uppdrag 
utanför jordens atmosfär, 
det vill säga att avskärma 
sig från omvärlden, välja ut 
ett avlägset område samt 
återskapa insidan av en 
rymdfarkost eller en station 
på Mars. Under åren 2010–
2011 simulerade Mars-500 
en resa till Mars: 520 dagar 
varav 30 på planetens 
yta, med en internationell 
besättning från Ryssland, 
Kina och Europa. NASA 
å sin sida finansierar 
HI-SEAS, ett analogt 
rymdutforskningsuppdrag 
som utförs vid 
sluttningarna av en vulkan 
på ... Hawaii.

Antarktis också
ESA är partner på 
Concordias bas i Antarktis, 
en gemensam fransk-
italiensk forskningsstation 
belägen på världens 
sydligaste kontinent. Höjd: 
3 200 m. Genomsnittlig 
utomhustemperatur: 
−50 °C. Ingen sol under 
den fyra månader långa 
vintern. ”Idealiska” 
förutsättningar för att 
studera hur isoleringen 
påverkar den besättningen 
som ett första steg inför 
långvariga rymdflygningar.

ES
A

Tim Peake (ovan) styr rovern Bridget (nedan).

På Cornwell Universitys 
webbplats återfinns en 
fascinerande artikel av Ian A. 
Crawford som handlar om att 
krossa myten om de effektiva 
robotarna inom rymdforskningen. 
Enligt denna forskare kommer 
människosläktet alltid att 
överträffa robotar (hämta pdf):
http://bit.ly/1UARWz0

Lär dig mer
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Kom och delta i vårt samtal 
om rymden! 
Den 10 september kan du vara en av de 2 000 deltagarna 
i medborgardebatten om rymdutforskning. Alla är 
välkomna. Om du är intresserad av att delta ska du följa 
anvisningarna nedan.
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 D etta är en unik möjlighet. De här 
mötena kommer att äga rum samtidigt 
i de 22 medlemsstaterna som utgör 

Europeiska rymdorganisationen (ESA). Varje 
debatt kommer att samla runt 100 personer 
under en hel dag. För att delta krävs inga 
specialistkunskaper – alla medborgare har en 
åsikt att dela med sig av.

För att underlätta och stimulera till diskussio-
ner kommer deltagarna att delas upp i mindre 
grupper. Därmed slipper du att tala inför 100 
personer. Tänk på att syftet inte är att övertala 
eller nå enighet. Ur debatten ska medbor-
garnas åsikter sammanfattas så att de återger 
mångfalden av de synpunkter som framkom-
mit. Dagen organiseras av ESA med stöd av 
Missions Publiques (Paris).

I denna tidning hittar du all information som 
behövs inför debatten. Videor kommer också 
att visas under själva debattdagen för att sti-
mulera diskussionerna. Frågorna till deltagar-
na har sammanställts av en tvärvetenskaplig 
kommitté av ESA-experter.

Att ge medborgarna i flera länder möjlighet 
att tala är en ny strategi. Den startades 2009 
av danska Teknologirådet (World Wide Views). 
Missions Publiques initierade och koordine-
rade medborgardebatten tillsammans med 
Teknologirådet vid uppstarten av den inter-
nationella klimatkonferensen COP21 i Paris 
i december 2015. Totalt medverkade 10 000 
deltagare från 76 länder på fem kontinenter 
för att presentera medborgarnas åsikter inför 
förhandlare från 196 regeringar.

«För mig innebär rymden att utveckla och 
upptäcka nya horisonter.»
Jan (Tjeckien) 

«Jag känner lite oro inför rymden och 
därför skulle jag vilja lära mig mer om 
den.»
Julie (Norge)

«Rymden erbjuder oändliga möjligheter.»
Lilána (Ungern)  

«Jag oroar mig för att rymdprogram kan 
utvecklas för militära ändamål.»
Thor Oona (Schweiz)

«Rymden: utveckling, framtiden och att 
hjälpa varandra.» 
Sabine (Danmark)

«Rymden? Den vet jag ingenting om.»
Chiara (Italien)

«Utforska rymden? Om det är lagligt, varför 
inte? Det är en fri värld.»
Martin (Sverige)

«Om vi utnyttjar rymden på samma sätt 
som vi har utnyttjat jorden, kommer vi till 
slut att förstöra hela universum.»
Helena (Spanien)

 «Utnyttja resurser i rymden? Det tycker 
jag är okej.»
Andrezj (Polen)
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22 länder för 23 debatter
 1. Grekland - Aten (Corallia och si-Cluster) 
www.corallia.org & www.si-Cluster.gr
2. Rumänien - Bukarest (IThe Romanian 
Space Agency) - www.rosa.ro
3. Estland - Tõravere (Enterprise Estonia - 
EAS)  www.eas.ee
4. Estland - Tallinn (Enterprise Estonia – EAS) 
www.eas.ee  
5. Finland - Helsingfors (Kupla Productions  
Oy Ltd) - www.kupla.com
6. Norge - Oslo (Norwegian Space Centre)  
www.romsenter.no
7. Sverige - Göteborg (Universeum science 
center)   
www.universeum.se
8. Danmark - Odense (Coworking Odense) 
www.coworkingodense.dk
9. Polen - Rzeszów (Technology Transfer 
Centre Cracow University of Technology) 
www.transfer.edu.pl   
10. Ungern - Budapest (ORION Space 
Generation Foundation)  
www.spacegeneration.hu
11. Österrike - Wien (ICCR FOUNDATION) 
www.iccr-foundation.org
12. Tjeckien - Prag ( Technology Centre CAS) 
- www.tc.cz
13. Italien - Rom (ISINNOVA – Institute  
of Studies for the Integration of Systems)  
www.isinnova.org
14. Schweiz - Luzern (Swiss Space 
Center - SSC) - www.space.ethz.ch
15. Tyskland - Darmstadt (nexus Institute 
for Cooperation Management and 
Interdisciplinary Research) 
www.nexusinstitut.de
16. Luxemburg - Luxemburg (4motion) 
www.4motion.lu
17. Frankrike - Paris (Missions Publiques)
www.missionspubliques.com
18. Belgien - Bryssel (Missions Publiques) 
www.missionspubliques.com
19. Nederländerna - Noordwijk (LEI 
Wageningen UR) - www.wageningenur.
nl/nl/Expertises-Dienstverlening/
Onderzoeksinstituten/LEI.htm
20. Storbritanien - Edinburgh  
(Keep Scotland Beautiful)   
www.keepscotlandbeautiful.org
21. Irland - Cork (Camden Palace Hotel 
Community Arts Centre)
www.camdenpalacehotel.org
22. Spanien - Madrid  
(Knowledge Innovation Market - KIM)
www.kimglobal.com
23. Portugal - Lissabon (Ciência Viva)
www.cienciaviva.pt

«Jag hoppas att 
rymdprogrammen kan 
hjälpa oss att leva mer 
miljövänligt här på jorden.»
Doris (Österrike)

«Det vore en bra idé att sända ut 
konstnärer i rymden, så att de ser saker 
och ting på ett nytt sätt.»
Luis (Portugal)
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«Jag oroar mig för att vissa ska kontrollera 
rymden utan att fråga oss andra om våra 
åsikter.»
Dimitri (Grekland)
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Rymden ger oss 
större kunskaper

Omfattande studier
Alla typer av forskning 
bedrivs ombord på 
den internationella 
rymdstationen (ISS). 
Inom områdena medicin 
och biologi: osteoporos, 
optik, Alzheimers. Inom 
samhällsvetenskap: 
studier av astronauternas 
personliga dagböcker 
ombord. Inom fysik: 
studier av vätskor och 
gasformig förbränning. 
Inom geovetenskap: 
mätning av vindhastigheter 
vid havsytan. Inom 
miljöforskning: foton 
från eruptioner, ovanliga 
meteorologiska fenomen, 
naturkatastrofer. Sist 
men inte minst: kosmisk 
strålning, robotmekanik 
och agronomi.

Columbus, europeiskt 
laboratorium
Columbus-laboratoriet 
(längd 7 m, diameter 
4,5 m) är en modul som 
styrs och övervakas av 
ESA:s kontrollcenter 
Columbus och är beläget 
på det tyska centret för 
rymdoperationer (DLR) 
vid Oberpfaffenhofen. 
Under de första fem åren 
genomfördes över 110 
experiment ombord på 
begäran av fler än 500 
europeiska forskare. 
Huvudsyftet med Columbus 
är att göra vetenskapliga 
upptäckter och att utveckla 
tillämpningar som är 
användbara på jorden.

Den internationella rymdstationen (ISS), 
som kretsar 400 km ovanför våra huvuden, 
är ett permanent forskningslaboratorium.

 Stationen (längd 109 m, 
bredd 73 m) kan ses 
med blotta ögat från 

jorden. Det finns alltid 
sex astronauter ombord. 
Det är en plats där femton 
länder(1) samarbetar och 
samtidigt ett permanent 

laboratorium för 
vetenskaplig forskning.

Halva besättningen byts 
ut var tredje månad med 
hjälp av den ryska rymdfar-
kosten Sojuz. ESA har sänt 
en eller två astronauter på 
uppdrag varje år sedan det 

europeiska Columbus-labo-
ratoriet dockades till ISS i 
början av 2008.

Delade resultat
Ombord ägnar sig 
astronauterna framför allt 
åt arbete med vetenskapliga 
experiment inom sina 
respektive ansvarsområden 
som de fått utbildning i före 
ankomsten. På stationen 
finns utrustning av alla 
typer för detta ändamål.
Forskningen som 
genomförs avser antingen 
långvariga, bemannade 
rymdfärder (mänsklig 
fysiologi, livet ombord, 
underhåll och reparation 
av rymdfarkosten) eller 
livet på jorden. Resultaten 
som erhålls ombord på 
ISS gynnar hela världens 
befolkning tack vare 
tekniköverföringsprogram. 
Genom medicinsk forskning 
blir astronauter ofta både 
utövare av och objekt för 
experiment som påbörjas 
före flygresan och fortsätter 
efter deras återkomst 
till jorden (mätning av 
bentäthet, övervakning av 
ändringar i kardiovaskulära 
systemet med mera). 

(1)Det mellanstatliga avtalet 
om den internationella 
rymdstationen som reglerar det 
juridiska ramverket för stationens 
utnyttjande undertecknades 1988 
av USA, Ryssland, Kanada, Japan 
och tio av ESA:s medlemsstater 
(Belgien, Danmark, Frankrike, 
Italien, Nederländerna, Norge, 
Schweiz, Spanien, Sverige och 
Tyskland).Samantha Cristoforetti (ESA) tränar … på 400 kilometers höjd. ES
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Luca Parmitano (ESA) och Karen Nyberg (NASA) ombord på ISS.

Om du vill titta på det europeiska 
Columbus-laboratoriet, förstå hur 
det fungerar och se vilka typer av 
forskning som genomförts där, 
kan du besöka ESA:s webbplats:
http://bit.ly/29qgE6w

Lär dig mer
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Vad består avfallet av?
Det finns hundratals avfallsdelar som kan vara potentiellt 
farliga för den internationella rymdstationen (ISS). De 
vars bana hamnar innanför säkerhetsområdet följs upp 
särskilt noga. I takt med att de kommer närmare kan 
en manöver för att undvika avfallet genomföras. Om 
detta inte är möjligt, söker besättningen skydd i Sojuz-
rymdfarkosten.
Ordlista
”Noskon” är den aerodynamiska spetsen på en raket som 
slungas ut i två delar på ungefär 110 kilometers höjd. 
”Inaktiverad” avser en satellit som har tagits ur drift. 
En ”låg omloppsbana runt jorden” är den del av jordens 
omloppsbana som understiger en höjd av 2 000 km. 
Den ”geostationära banan”, cirka 36 000 km ovanför 
ekvatorn, är eftertraktad (för telekommunikation och 
meteorologiska satelliter).

Avfall: operation  
storstädning
Rymdaktörer vet att deras verksamheter i sig själva 
är förorenande. År 2012 lanserades initiativet ”Clean 
Space” i Europa, vars fokus på tre områden ska 
medverka till en renare rymdsektor.

 I filmen Gravity finns en 
rafflande scen där två 
satelliter kolliderar i 

omloppsbana och skapar ett 
moln av avfall. Detta avfall 
träffar en rymdfärja och den 
internationella rymdstationen. 
De båda astronauterna som 
varit sysselsatta med att repa-
rera Hubbles rymdteleskop 
blir strandsatta i rymden. 
Ändå är berättelsen inte helt 

fiktiv. I dagsläget finns inga 
internationella regelverk som 
förpliktar ett land att ta bort 
eller förstöra egenproducerat 
rymdavfall. Över 29 000 ob-
jekt med en längd som övers-
tiger 10 cm beräknas kretsa 
runt jorden. Dessa inkluderar 
fullt funktionsdugliga satelli-
ter, men även de gamla övre 
stegen till flerstegsraketer, 
raketadaptrar och alla möjliga 

sorters övrigt avfall. Då varje 
enskild del kan äventyra ett 
rymduppdrag måste avfallet 
kartläggas och tekniken ut-
vecklas för att avhjälpa situa-
tionen.

Fånga in en satellit
Flera nationella myndigheter 
har tagit egna initiativ. Eu-
ropas initiativ kallas ”Clean 
Space”. Den första av de tre 
åtgärderna, CleanSat, syftar 

till att minska produktionen 
av avfall ända från uppskju-
tningstillfället. Eftersom rake-
tens huvudsteg och noskon 
faller tillbaka till jorden un-
dviks bebodda områden, och 
när så är möjligt riktas raketer 
ut över havet. Efter uppskju-
tningen placeras satelliter i 
låg omloppsbana runt jorden 
eller i geostationär bana. Vid 
slutet av deras livslängd bör 
geostationära satelliter flyttas 
till en ”gravplatsbana” för att 
ge plats åt ”nykomlingarna”.
Som en logisk uppföljning 
till CleanSat-programmet ef-
tersträvar e.deorbit att kontrol-
lera ökningen av rymdavfall i 
omloppsbana genom att rensa 
bort de största delarna innan 
de kolliderar med andra. Om 
uppdraget lyckas kommer 
e.deorbit att försöka ”fånga” 
en inaktiverad ESA-satellit år 
2023. Det blir då första gån-
gen någonsin. Slutligen invol-
verar Clean Space-initiativet 
rymdaktörer som arbetar med 
EcoDesign-programmet, i 
föregående led till ett uppdrag. 
Detta uppmuntrar användnin-
gen av material och processer 
som är mer miljövänliga och 
skonsamma mot naturens re-
surser.  

Den första utmaningen för e.deorbit blir att fånga ESA:s Envisat-satellit.ES
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Space Debris Mitigation 
Guidelines (riktlinjer för minskat 
rymdavfall) (FN, pdf): http://bit.
ly/1UAcE60
Clean Space-programmet (ESA, 
pdf): http://bit.ly/1P5LsY2

Lär dig mer
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Rymden i människornas tjänst 

Att lokalisera drabbade grupper och välja det mest effektiva transportmedlet för att tillhandahålla stöd till dem – 
detta är målet för den internationella stadgan för rymden och större katastrofer, som lanserades år 2000. De femton 
rymdorgan som har undertecknat stadgan åtar sig att tillhandahålla sina rymddata utan kostnad för länder som berörs 
av större naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människan.

Att mäta och be-
gränsa utsläppen 
av växthusgaser, 
förutse större 
klimatförändringar, 
anpassa sig till 
dessa ändringar ... 
Klimatförändringar 
är en av de största 
utmaningarna som 
mänskligheten står 
inför. Av de femtio 
klimatvariabler 
som har erkänts 
internationellt kan 
tjugosex endast 
observeras från 
rymden.

Skogar

Världshaven

Skogsskövling är svårt att upptäcka på marknivå och övervakas därför av satelliter, framför allt inom ramen för det inter-
nationella initiativet REDD+. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser som förknippas med kalhyggen och skogs-
förstörelse. De insatser som görs för att förhindra skogsskövling av de berörda länderna kan utvärderas av satelliter.

Katastrofer
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Telemedicin, förbättrad telekom på marken, medverkan till att utrota sjukdomar ... Resurser som 
utnyttjar rymden är särskilt effektiva inom hälso- och sjukvården, särskilt i utvecklingsländer. Möjli-
gheten att identifiera isolerade bebodda områden genom satellitbilder möjliggör också förebyggande 
vaccinationsprogram, och riskerna med insektsburna epidemier kan förutses.

Från rymden 
utforskar 
Sentinel-satelli-
terna under det 
europeiska Coper-
nicus-programmet 
kontinuerligt 
världshaven och 
övervakar tem-
peraturmätning, 
salthalter, ström-
mar, havsis, vatten-
nivåer, ytvindar och 
även vattenkemi 
och -biologi 
(koncentrationer 
av plankton) samt 
klorofyllhalter. 
Vissa marina djur 
övervakas också 
av satelliter med 
hjälp av exempel-
vis Argos-sändare.

Det europeiska programmet för observationer av jorden, Copernicus, kan 
leverera data och bilder till organisationer som arbetar inom området migra-
tion. Dessa kan användas för att utvärdera utbredningen och utvecklingen av 
flyktingläger, eller för att exempelvis underlätta gränsbevakning.

Climate change

Hälsa

Migration

Regeringar måste fatta svåra beslut när det gäller frågor av stor betydelse. De kan få hjälp 
med detta genom att utnyttja rymddata. De tillämpningar och tjänster som uppstår genom 
rymdaktiviteter kan i många avseenden bidra till att förbättra levnadsvillkoren, särskilt i 
utvecklingsländer, och bidrar därmed till att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling.
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Kort möte 
   med en asteroid
Risken för kollision mellan en asteroid och jorden tas 
på mycket stort allvar av rymdspecialister. Att bara 
sitta och vänta på en hypotetisk sammanstötning vore 
helt otänkbart.

 "Dinosaurierna dog ut 
eftersom de saknade 
ett rymdprogram.” 

Så skojade Arthur C. Clarke, 
science fiction-författaren som 

blev berömd för sin roman ”År 
2001 – ett rymdäventyr”. Kommer 
våra rymdprogram att kunna rädda 
oss, stackars jordvarelser, från ett 
oförutsett och kanske livshotande 

möte med en meteorit?
I början av 2016 hade 14 412 jord-
nära objekt identifierats. De flesta av 
dem var asteroider, plus ett hundratal 
kometer. Av dessa ansågs 1 696 ob-
jekt vara potentiellt farliga, eftersom 
de från sin omloppsbana kommer att 
hamna inom 7,5 miljoner kilome-
ter från jorden och deras beräknade 
diameter överstiger 150 meter. En sis-
ta sifferuppgift: av de asteroider som 
betraktas som potentiellt farliga är 
157 större än 1 kilometer i diameter.

Kan vi avleda asteroider?
Företag och rymdmyndigheter över 
hela världen arbetar just nu på denna 
metod för att skydda jorden. Med 
finansiering från Europeiska unionen 
sammanför NEOShield-2-konsortiet 
elva europeiska företag och 
forskningsinstitut. Dessa utvecklar 
tekniker för och bedriver forskning 
på jordnära objekt.
ESA arbetar även med tre projekt: 
1) ett system som kan genomsöka 
himlen varje natt för att identifiera 
icke dokumenterade NEO-objekt 
och slå larm, 2) riskreducerande 
åtgärder som kan tillämpas på 
små objekt samt 3) hur de största 
objekten ska avledas. Att sända ut ett 
rymdskepp för att avleda en asteroid 
är ett av de scenarier som undersöks. 
I detta syfte studeras ett gemensamt 
uppdrag mellan ESA och NASA med 
beteckningen AIDA. 

Hur är vädret där uppe?
De olika skikten i jordens atmosfär utsätts för påverkan 
från solen, solvindar och kosmisk strålning. Detta kallas 
rymdväder och kan allvarligt störa navigeringstjänster, 
telekommunikationer, tv-sändningar och meteorologiska 
tjänster.

Ordlista
Ett jordnära objekt kan vara en asteroid eller en komet 
i solsystemet vars kretslopp runt solen för den närmare 
jorden. Målet med AIDA-uppdraget är att bedöma 
konsekvenserna av en kollision med en asteroid och besluta 
om den bör avledas.
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Illustration av ett jordnära objekt (NEO).

NEOShield-2-programmet: 
www.neoshield.net
NEO-statistik:
http://neo.ipl.nasa.gov/
stats/

Lär dig mer



 Undersökning 19 

En resa för 
250 000 dollar

Är en rymdturist också 
en astronaut? Bör 
rymdturister teckna komplett 
försäkringsskydd? Kan man 
köpa mark på månen? Läs 
svaren från en expert genom 
att klicka på:
http://bit.ly/28SE9UQ

Historiskt sett har rymdutforskningen 
varit förbehållen de nationella organen. 
Med deras välsignelse håller kommersiella 
företag nu på att skriva ett helt nytt kapitel. 
Målet: Att sända ut vanliga människor som 
dig och mig i en omloppsbana, eller bara en 
liten bit.

 ”Endast 555 
människor har 
varit i rymden. 

Virgin Galactic öppnar 
upp den för oss andra.” Ett 
imponerande löfte, men 
vad är det värt? Företaget 
som grundades av den 
sprudlande entreprenören 
Richard Branson erbjuder 
2–3 timmar i rymden – på 
en höjd av minst 100 km – 
ombord på ett rymdskepp 
med plats för 6 passagerare 
och två piloter, för den 
blygsamma summan av 
250 000 amerikanska 
dollar ... Men Virgin 
Galactic är inte ensamt. 
Till exempel kan kanske 
rymdskeppsprojektet 
hos Airbus Defence and 
Space erbjuda sina första 
kommersiella flygningar 
runt 2024, i tidigaste fall.

Dennis Tito, pionjären
Turistflygningar i stor 
skala tillhör fortfarande 
framtiden till följd av 
de betydande tekniska 
utmaningar som återstår 
att lösa. Men samtidigt 
är tanken på rymdturism 
inte längre långsökt. I april 
2001 blev Dennis Tito den 
första ”vanliga” människan 
som reste ut i rymden. Han 
färdades ombord på en 
Sojuz-farkost och vistades 
på den internationella 
rymdstationen (ISS).
Projekt inom rymdturism, 
som följs av en hel del 
mediebevakning, riktar 
strålkastarljuset mot ett 
nytt och mycket bredare 
fenomen som innebär att 
rymdutforskning öppnas 
upp för företag inom 
den privata sektorn. Till 
helt nyligen var detta 
förbehållet de respektive 
länderna via deras 
nationella myndigheter 

Provflygning med Virgin Galactics SpaceShipTwo.

Dennis Tito (vänster) var den första rymdturisten. År 2001 reste han till den internatio-
nella rymdstationen ombord på en Sojuz-farkost, åtföljd av de ryska kosmonauterna 
Talgat Musabajev (mitten) och Jurij Baturin (höger).

och/eller Europeiska 
rymdorganisationen. 
Numera investerar dock 
entreprenörer i framför 
allt USA miljontals dollar 
för att utveckla tekniker 
som kan förverkliga 
drömmen om rymden 
eller starta projekt i liten 
skala, till exempel i form 
av CubeSats eller ballonger 
som skjuts ut till gränsen av 
rymden.

"Rymden 4.0"
Tidigare utvecklade NASA 
alltid sina rymdfarkoster 
internt. År 2010 ändrades 
dock strategin, och man 
begärde in anbud för 
utveckling och leverans 
av en rymdfarkost för 
transport av astronauter 
till ISS. NASA valde 
och stöder nu tre förslag 
(Boeing, SpaceX och 
Sierra Nevada). I Europa 
anser Jan Wörner, 
generaldirektör för ESA, 
att vi numera kommit 
in i ”Rymden 4.0”-eran. 
Detta innebär att rymden 
blivit en integrerad del 
av vår vardag och kan ses 
som en inspirationskälla. 
I detta sammanhang 
uppenbarar sig nya 
utmaningar. Dessa avser 
kontakter med samhället, 
kommersialiseringen 
av rymden, industrins 
förändrade roll och ökade 
samarbeten. Ett nytt kapitel 
i vår historia håller på att ta 
form. 
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Rosettas och Philaes  
osannolika äventyr
Allmänheten är ofta väldigt intresserad av att följa större 
rymduppdrag. Men det är inte många som känner till exakt vad 
dessa innebär och vilka utmaningarna är. Ta till exempel Rosetta-
uppdraget. Bakom de spektakulära resultaten låg minst 23 års hårt 
arbete och insatser av forskarteam bakom kulisserna.

 Förberedelserna inför Rosetta pågick under minst elva år. Uppdraget 
fastställdes år 1993. Den första målsättningen var att nå kometen 46P/
Wirtanen. Men efter att uppskjutningen av Rosetta senarelagts med ett 
år, valdes i stället kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko.

 Tidigt den 2 mars 2004 restes Rosetta på en Ariane 5 från ESA:s 
rymdhamn i Kourou, Franska Guyana. Rosetta vägde 2,9 ton inklusive 
1,7 ton bränsle, och var utrustad med solpaneler som spände 
över 32 meter. Ombord på Rosetta fanns landaren Philae och 11 
mätinstrument.

 Rosetta fortsatte att observera kometen till sep-
tember 2016, då den var schemalagd för landning där. 
Denna sista fas markerade slutet av Rosettas liv, efter 
mer än tolv års trogen tjänst.

 Resultatet av observationerna i kärnan av komet 
67P väcker stora förhoppningar: att lösa mysteriet om 
ursprunget till vårt solsystem och få bättre förståelse 
för de mekanismer som styr bildandet av planetsystem 
runt andra stjärnor. Sammansättningen av kometer är 
densamma som för solsystemet under dess första tre-
vande steg, för mer än 4 600 miljoner år sedan, när det 
fortfarande befann sig i sin linda.
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 Innan den nådde i närheten av 67P, ge-
nomförde Rosetta tre flygningar förbi jorden 
och en förbi Mars och närmade sig asteroiderna 
Steins och Lutetia. Den flög nära solen vid fem 
tillfällen och färdades sammanlagt 6,4 miljar-
der kilometer.

  Totalt 50 underleverantörer och 2 000 per-
soner från 14  länder medverkade i uppdraget. 
Den totala kostnaden för operationen uppgick 
till 1,4 miljarder euro, varav 200 miljoner euro 
enbart för Philae-modulen. Uppdraget leddes av 
ESA med hjälp av bidrag från dess medlemssta-
ter och från NASA.

 Rosetta ägnade två månader åt omfattande 
kartläggning av kometens yta samt betydelse-
fulla gravitations-, massa- och formmätningar. 
Man studerade även den dammbemängda, gas-
formiga atmosfären som kallas koma och ana-
lyserade plasmamiljön och dess interaktioner 
med solens yttre atmosfär, solvinden.

Titta (så många gånger 
du vill!) på Rosettas 
och Philaes helt otroliga 
äventyr: http://bit.
ly/1tADJw8

 Landaren Philae är uppkallad efter den ö i Nilen där 
man upptäckte obelisken med vars inskriptioner Roset-
ta-stenen kunde uttolkas. Rosetta anlände till 67P den 
6 augusti 2014, och efter en inledande studie och val 
av landningsplats frikopplades Philae för att landa på 
kometens yta den 12 november 2014.

Lär dig mer
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"Rymdmyndigheterna måste anta 
ett etiskt ställningstagande"
Varför reser vi i rymden? Vad ska vi göra där ?
Finns det etiska begränsningar för rymdutforskningen ? Vi ställde 
dessa frågor till en specialist, Jacques Arnould.

INNAN MÄNSKLIGHETEN RESTE UT I 
RYMDEN, UPPFATTADES DEN SOM LOC-
KANDE OCH SKRÄMMANDE PÅ SAMMA 
GÅNG. VAD BERODDE DET PÅ?
Alla kulturer dras till himlen och känner 
samtidigt rädsla inför den. Det framgår av 
de första konstnärliga representationerna, 
inom mytologi, i kosmogonier (teorier eller 
myter om universums ursprung) ... Enligt 
den europeiska traditionen fram till 1600-ta-
let fanns ett oåtkomligt kosmos ovanför oss 
som närmade sig fulländning och nästan 
var gudomligt. Men sedan visade Kepler att 
kosmos och jorden var en helhet, och att vi 
en dag skulle kunna utforska den.

BORDE VI INTE SLUTA ATT FÖRORENA 
RYMDEN?
Vår vision om himlen är av en fullkomlig 
och helig plats. När vi skickar ut satelliter är 
det inte för att smutsa ned rymden, utan på 
grund av vår längtan efter kunskap. Att sän-
da ut Hubble för att ta bilder av universum 
är en otrolig resa. Tack vare satelliter som 
vänts mot jorden kan vi leva tillsammans på 
ett bättre sätt. Att något är heligt innebär inte 
ett förbud att beröra utan snarare att vi bör 
tänka oss för innan vi agerar.

BORDE VI KOLONISERA RYMDEN?

Den frågan har mänskligheten ställts inför 
sedan rymdålderns början. Några är väldigt 
avvisande. Andra menar att rymdutforskning 
är att söka efter liv. Frågan är egentligen inte 
om vi har rätt att kolonisera rymden, utan 
om vi ska ge oss själva rätten att göra det.

VAD GÄLLER VID UTNYTTJANDE AV RYMDMI-
NERALER?
Projekten i USA och Luxemburg utgör ett 
tillfälle att revidera rymdlagen, som histo-
riskt sett har gett staterna mycket utrymme. 
Numera erbjuder företag i den privata 
sektorn effektiva och billigare tjänster baserat 
på förhoppningen om att rymden är lönsam, 
vilket är en del av liberalt tankegods. Vad ska 
vi göra med åsikten hos pionjärerna, som 
ville att rymden skulle vara en gemensam 
tillgång för mänskligheten? Debatten har 
bara börjat.

ANSER DU ATT RYMDLAGEN ERBJUDER ETT 
SLAGS MEDBORGARSKAP I VÄRLDEN?
På sätt och vis, ja. Vi kan se hur detta 
begrepp om ett gemensamt arv för mänskli-
gheten tillämpas på havsdjupen och Antark-
tis. Men även från himlen kan vi urskilja 
naturliga gränser, såsom berg och hav. Vi ska 
inte bara tänka på det som förenar oss till en 
helhet, utan även på det som gör oss unika.

BÖR MÄNNISKOR RESA UT I RYMDEN?
Jag har inte hittat någon bra utforskningsfi-
losofi. Frågan om huruvida vi bör utforska 
rymden kommer alltid att leva kvar. Etik gör 
det möjligt att belysa situationen och berika 
den så att beslutsfattande kan underlättas. 
Svaret är avhängigt av tidsperioden och de 
resurser som finns tillgängliga. För närva-
rande anser Europa att människor bör resa 
ut i rymden, inom ett kooperativt ramverk, 
eftersom det är oerhört resurskrävande.

Vem tillhör rymden?
Ett antal entreprenörer, 
varav några kända 
och flera förmögna, 
har varit involverade i 
rymdsatsningar under 
de senaste åren. Deras 
bevekelsegrunder har 
varierat. Raketen SpaceX 
(Elon Musk), Virgin 
Galactics mänskliga 
rymdfärd (Richard 
Branson) och Blue 
Origin’s NewShepard (Jeff 
Bezos) är några av de 
hundratals projekt som 
fått benämningen ”New 
Space”. Dessutom vill 
Luxemburg locka till sig 
företag som specialiserar 
sig inom resursutnyttjande 
av asteroider.

Översiktseffekten
Vi reste i rymden och 
upptäckte ... jorden och 
blev medvetna om dess 
skönhet och bräcklighet. 
Detta är översiktseffekten. 
”Lucien de Samosate 
skrev en berättelse om 
rymdresor före 1600-talet 
(runt år 120)”, berättar 
Jacques Arnould. ”Hans 
hjälte tar en gamvinge 
och reser till månen. Och 
det första han gör är att 
betrakta jorden. Gagarins 
första ord var ’Jag ser 
jorden! Den är så vacker!’ 
Detta kommer att vara 
vår referensram under 
lång tid framöver.”
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MEDBORGARNA DRAR NYTTA AV DE STORA 
MÄNGDER DATA SOM TILLHANDAHÅLLS 
AV SATELLITER, MEN VEM KONTROLLERAR 
DET? FINNS DET INTE RISK FÖR ATT ”STORE-
BROR KAN SE DIG”?
Jo, det gör det. Den tekniska expertisen bör 
ingå som del i en mer övergripande diskus-
sion och omfatta alla samhällets aktörer. 
Enligt min uppfattning är det inte i första 
hand den personliga integriteten som står 
på spel. Viktigare är det ansvar som tillfaller 
dem som får ta del av kunskaperna.

JAG MÅSTE BETONA ATT HISTORIEN ALDRIG 
TIDIGARE HAR ”ERBJUDIT” MÖJLIGHETEN 
ATT LÅTA TOTALITÄRA REGIMER TA DEL 
AV SÅDAN INTRÄNGANDE, SOFISTIKERAD 
TEKNIK ...

Jacques Arnould är etikexpert hos 
den franska rymdmyndigheten CNES 
och författare till boken ”Demain 
l’espace”.

"Även från himlen kan vi urskilja naturliga 
gränser, såsom berg och hav. Vi ska inte bara 
tänka på det som förenar oss till en helhet, 
utan även på det som gör oss unika.”  
J. Arnould

Du kan läsa mer om frågorna 
som ställs i denna artikel i 
boken ”Demain l’espace” av 
Jacques Arnould (publicerad 
av Cherche-Midi på franska). 
Mer information finns på 
Demain-l-espace/fr/https://
spacegate.cnes.fr

Det finns absolut en risk för en mycket större 
”storebror” än i Orwells bok. Det här är ett 
grundläggande problem. Och det handlar 
inte bara om länder. Idag vet Google en hel 
del om mig. Det här är bara början. Etik ger 
oss inte svar på sådana frågor, men däremot 
blir det möjligt för oss att ställa och dela 
dem.

ÄR DET INTE VIKTIGT ATT INFÖRLIVA SÅ-
DANA FRÅGOR I BESLUTSPROCESSER?
Om vi inte vet vart vi är på väg, kommer vi 
att gå vilse. Den första frågan vi bör ställa 
oss är: varför gör vi det här och i vilket syfte? 
Min slutsats är att den etiska infallsvinkeln 
måste framträda hos de beslutsfattande 
rymdorganen.  ES

A

Lär dig mer



Citizens’ Space 201624 Science fiction

På  r ad ion 
meddelas de 

otroliga nyheterna att alla 
857 satelliter runt jorden 
definitivt är ur spel.

Storstäderna i 
Asien, Ryssland 

och därefter Europa upplever 
enorma trafikstockningar. 
Runt omkring på Europas 
huvudcenter för logistik i 
Rotterdam (Nederländerna), 
Hamburg (Tyskland), 
Barcelona (Spanien) och 
Rungis (Frankrike) är 
maskinparkerna med tunga 
fordon som lamslagna. Utan 
satellitsignaler ligger GPS-
systemen nere, och bil- och 
lastbilschaufförer vet inte 
längre hur man avläser 
papperskartor.

Brysseltid
F ö r v i r r i n g 

uppstår i ESA-teamet när 
flera skärmar plötsligt blir 
helt svarta. Det verkar som att 
bilder som framställts av flera 
jordobservationssatelliter 
inte längre kan överföras. En 
krisenhet kallas samman.

De tar kontakt 
m e d  s i n a 

motparter på NASA, som 
har noterat samma sak. Alla 
satellitöverföringar tycks ha 
kraschat.

Min (helvetiska) dag utan 
satelliter
Ett fullständigt, massivt sammanbrott av alla satelliter 
leder till ett aldrig tidigare upplevt kaos över hela planeten. 
Beskrivning av en osannolik dag. (Detta är fiktion.)

Vädertjänsterna 
i USA har 

drabbats av panik. Det är 
mitt i orkansäsongen, men 
prognosen för de närmaste 
dagarna är minst sagt 
osäker. Informationen som 
förmedlas av väderballonger 
och flygbolag i avsaknad 
av satelliter ger dem inte 
mycket kött på benen. Vita 
huset kallar till krismöte för 
att diskutera förebyggande 
evakuering av flera stora 
städer i Florida.

Utan GPS-
anslutna verktyg 

är det tvärstopp för schaktning 
och byggarbetsplatser för 
broar, tunnlar, byggnader 
och så vidare. Det blir 
ofrånkomligt att återgå 
till mätinstrumenten från 
1900-talet. Pensionerade 
medarbetare ombeds att 
hjälpa till. D
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O l y m p i s k a 
spelen pågår, 

men inga direktsändningar 
är möjliga. Priset på biljetter 
rusar i höjden. Att besöka 
arenan har blivit det enda 
sättet att följa tävlingarna.

F i n a n s i e l l a 
tjänster kan 

inte synkroniseras och stängs 
ned, bankomater fungerar 
inte längre, oljeledningar har 
upphört att transportera svart 
guld och jordbrukare kan inte 
längre styra sina traktorer 
med precision. Det verkar 
som att den ekonomiska 
aktiviteten väsentligen har 
avstannat.

V ä r l d e n s 
rymdmyndigheter 

utfärdar ett gemensamt 
pressmeddelande. Orsaken 
till sammanbrottet har 
identifierats. Alla satelliter 
berörs. Orsaken till kaoset är ett 
gigantiskt, oförutsett solutbrott. 
Det kommer att ta en vecka 
innan läget normaliserats.

Nyhetsuppläsningarna på tv meddelar att 857 satelliter inte längre fungerar.

Se en påhittad nyhetsrapport 
på tv om när alla satelliter 
slås ut
http://bit.ly/28W3iNy

Lär dig mer


