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Sammanfattning 

  

Syftet med vår uppsats är att undersöka Sveriges möjligheter för att etablera kommersiell rymdfart och 

om detta är en realistisk framtida möjlighet. Vi tittar även på om vissa satsningar borde göras som ett 

komplement till detta, genom till exempel virtuella upplevelser från jorden. Utgångspunkten för att 

undersöka om etablering av kommersiell rymdfart är genomförbart i Sverige var att titta på Kirunas 

möjligheter att utvecklas till en mer etablerad turist- och rymdstad. Vi fokuserar främst på 

utvecklingsmöjligheter och rådande framtidsplaner för Sveriges enda rymdraketbas Esrange Space 

Center.  

 

Vi har i denna uppsats huvudsakligen använt oss av kvalitativa metoder i form av strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat fem, för vår forskning, relevanta aktörer med sin unika 

koppling till rymden, muntligt och via mejl. Den kvantitativa metoden som vi använt bestod av en 

enkätundersökning som vi utförde med hundra respondenter under en veckas tid. Våra teorier bygger på 

fem olika teoretiska ramverk som bidragit till att undersöka och styrka vårt syfte genom att applicera 

dessa i rymdsammanhang. Teorierna visar hur man genom att använda olika framtidsscenarier som 

undersökningsmetod kan hjälpa forskarna att förutspå ett visst framtida utfall. De visar även människans 

behov av självförverkligande och längtan efter nya upplevelser tillsammans med de aspekter som kan 

påverka människor att ta till sig en ny innovation eller välja att avvisa den. Teorierna undersöker även 

de hot, styrkor, svagheter och möjligheter som kommersiell rymdfart står inför. 

    

En etablering av kommersiell rymdfart innebär flera svårigheter inom områden som säkerhet, miljö och 

ekonomi. Men om utvecklingen följer samma kurva som för den vanliga flygtrafiken kan det bli möjligt 

att resa till rymden för ett rimligt pris om cirka 50 år. Var rymdaktörerna slutligen väljer att etablera 

kommersiell rymdfart kommer indirekt bestämmas av kunderna, då deras efterfrågan styr var en 

rymdstation blir mest lönsam att etablera. För Kiruna, med Sveriges enda rymdbas, är det viktigt att 

arbeta aktivt och ambitiöst för att kunna erbjuda ett attraktivt resande för intresserade kunder. Tills man 

hittar tekniska lösningar på de hinder kommersiell rymdfart står inför kan cyberturism (virtual reality) 

vara ett substitut för att få uppleva rymden utan att behöva ta hänsyn till tid, plats, säkerhet eller 

ekonomi.  

 

Nyckelord: Kommersiell rymdfart, Esrange Space Center, rymdforskning, Kiruna  
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Abstract  

    

The purpose of this essay is to explore Sweden’s opportunities to establish commercial spaceflight and 

whether this is a realistic or unrealistic possibility in the future. We also looked at whether efforts should 

be made as a complement to this, for example through virtual experiences from Earth. One of our 

starting points was to investigate the opportunities and potential for Kiruna to develop to a more 

established tourist- and urban space town. To achieve this, we are primarily focusing on the 

development opportunities and current plans for the future of Sweden´s only spaceport Esrange Space 

Center. 

     

In this paper, we mainly used qualitative methods in the form of structured and unstructured interviews. 

We had interviews with five relevant parties for our research, both verbally and via email. The 

quantitative method we used consisted of a survey we did with one hundred respondents during a period 

of one week. The theories that have been used are four different theoretical frameworks which have 

helped us to investigate and strengthen our purpose by applying these into the context of space. They 

include how the use of future scenarios as a method of investigation could help scientists to predict a 

certain future outcome. Also the human need of total fulfillment and the longing for new experiences 

together with the aspects that can affect whether a person accepts a new innovation or decides to reject 

it. The theories also examines the threats, strengths, weaknesses and possibilities that commercial 

spaceflight is facing. 

      

The commercial space sector is facing curtain difficulties in terms of safety, environmental and 

economic issues. But if the development follow the same curve as for the regular air traffic it might be 

possible to travel to space for a reasonable price 50 years from now. Where space organizations 

ultimately choose to establish commercial spaceflight depends on the customers, since their demand will 

determine where they want to fly out from. For Kiruna, which is already hosting Sweden´s only 

spaceport it will be crucial to work hard to show ambition and provide attractive offers for their 

potential clients. Until technology provides us with the solutions preventing commercial spaceflight 

cyber Tourism (virtual reality) can be a substitute for visitors to experience space without the need to 

take account of time, location, security and economy. 

     

Key words: Commercial Spaceflight, Esrange Space Center, space science, Kiruna  
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Förord 

 

Vi har under våren 2016 skrivit vårt examensarbete inom Turismvetenskap som i stora drag berör 

rymdindustrins utveckling och framtida etablering i Sverige under vår sista termin på Södertörns 

Högskola i Stockholm. Detta har varit en otroligt spännande resa för oss och vi vill först ut tacka de 

respondenter vi träffade under vårt besök i Kiruna, Mattias Abrahamsson på Esrange Space Center, även 

stort tack till Tommy Lahti på Progressum och Dharma Johansson på Kiruna Lappland Turistbyrå. 

 

Stort tack även till Karin Nilsdotter, VD för Spaceport Sweden och Leif Arndorff som är grundare för 

hemsidan rymdturism.se. 

 

Vi vill tacka er för ert generösa förhållningssätt gentemot vårt arbete och att ni valde att dela med er av 

era erfarenheter till oss. Vi är otroligt stolta över vårt arbete och hoppas att ni finner läsningen intressant 

och inspirerande. 

 

Bästa hälsningar, 

Maria Johansson och Emma Knutas
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1. Inledning  

I denna rapport undersöker vi om en etablering av kommersiell rymdfart kommer vara en realistisk 

framtida möjlighet i Sverige eller om satsningar borde göras som ett komplement till dessa planer, 

genom att till exempel även erbjuda virtuella upplevelser från jorden. En av våra utgångspunkter är att 

undersöka eventuell utveckling av turismen till Kiruna med Sveriges enda rymdraketbas Esrange Space 

center som en bidragande faktor. Vi har fokuserat på verksamheten som bedrivs på Esrange Space 

Center samt möjliga framtida satsningar inom området som New Esrange och Science city. Vi har också 

tittat på vad som krävs i form av utveckling, infrastruktur och turistaktiviteter i Kirunas närområde för 

att bidra till att Sverige kan bli ett alternativ när den första kommersiella rymdhamnen ska etableras i 

Europa. 

 

Vi har även tittat på fenomenet rymdresor internationellt och hur forskare ser på utvecklingen av 

eventuell kommersialisering av sådana resor samt hur rymdforskningen utvecklats och vad detta kan 

innebära inför framtiden. Vi har också tittat på vilken roll Kiruna och Esrange Space Center kommer att 

ha inom den framtida utvecklingen. Kan kommersiell rymdfart, men även Kiruna som framtida 

turistdestination där rymden får ännu mer utrymme, bli en attraktiv turistmagnet? 

 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Människan på väg ut i rymden 

Människan har alltid och kommer förmodligen alltid att fortsätta sträva efter och försöka finna svar på 

några av vår tids största mysterier. Frågor om vad som finns i livet efter detta, hur det första livet kom 

till och om vi verkligen är ensamma i universum är några av dessa stora och komplexa frågor. Det var i 

oktober 1957 som dåvarande Sovjet Unionen avfyrade den första satelliten, Sputnik 1, ut i rymden och 

chockade västvärlden med denna avancerad teknologi. USA kontrade och försökte komma ikapp med 

sin uppskjutning av Explorer 1. Dessa händelser var början på ett “rymd race” som blev en viktig del i 

kalla kriget mellan dessa stora nationer. Det faktum att både Sovjet Unionen och USA, med framgång 

lyckades avfyra sina satelliter Sputnik 1 och Explorer 1 fick forskare världen över att reagera. Eftersom 

att detta inträffade mitt under kalla kriget insåg de internationella samfunden den risk rymdteknologi 

skulle kunna innebära i orätta händer. Detta var en stor bidragande orsak till att United Nations (FN) 

inrättade United Nations Committee för ett fredligt användande av rymden 1958, med Sverige som en 

av de första medlemsstaterna (Backman, F., 2015). 

 

I dag har vi, om än begränsad, ändå relativt stor vetskap om yttre rymden, om universum samt de 

omkringliggande planeterna i vårt närmsta solsystem. Det var redan 12 april 1961 som Jurij Gagarin 

blev den första människan att besöka rymden när han lämnade jorden från Balikonur i Kazachstan 

(rymdforum.nu). Dock var den första varelsen i rymden (skickad från jorden) hunden Lajka som också 

var först att färdas i en omloppsbana runt jorden 1957. Då fanns inga förhoppningar om att Lajka skulle 

överleva resan och endast några timmar efter uppskjutning dog Lajka på grund av stress och 

överhettning (alltomhistoria.se). Ytterligare utveckling och forskning möjliggjorde att Neil Armstrong 

och hans besättning, åtta år efter Gagarins besök i rymden tog rymdresor ett steg längre när de den 16 

juli 1969 gjorde rymdresan med Apollo 11. Målet för denna exkursion var att bli de första människorna 
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att landstiga på månen. Fyra dagar senare den 20 juli satt hela världen framför sina tv-apparater och såg 

när Neil Armstrong manuellt manövrerade landningen som gjorde deras resa lyckad (nasa.gov). 

 

Världens första rymdturistprojekt startade 1985 med Project Space Voyage som skapades av Pacific 

American Launch Systems. De erbjöd då, tillsammans med resebyrån Society Expeditions, rymdturer i 

låga omloppsbanor kring jorden. Flera tusen människor visade intresse och betalade handpenning, men 

företaget saknade i slutändan tillräckligt med kapital för att kunna finansiera produkten. Men det 

påvisade redan då en tydlig efterfrågan och stort intresse för kommersiell rymdfart och rymdresor 

(nasa.gov). 13 år senare, 1998, gick NASA ut på en presskonferens inför kongressen i USA och 

bekräftade att kommersiell rymdfart både var möjligt och ekonomiskt försvarbart. 2001 blev detta 

verklighet då amerikanen Dennis Tito blev den första rymdturisten som betalat för ett besök på den 

internationella rymdstationen (ISS). Han spenderade drygt sju dagar i rymden och betalade omkring 20 

miljoner dollar (Doule, O., 2014). Många människor ställer sig kritiska till kommersiell rymdfart och att 

göra denna typ av resor tillgänglig för allmänheten. Detta inkluderar bland annat frågor kring framförallt 

säkerhet, men även ekonomisk möjlighet och miljöaspekter. Däremot pekar många forskare på det 

motsatta, att i dag är det inte en fråga om ifall det är möjligt att genomföra, utan när (Prideaux B., Singer 

P., 2005). 

 

1.1.2 Rymdaktivitet i Sverige 

Att skapa en konkurrenskraftig svensk rymdindustri har varit ett viktigt mål för Sverige. För att nå dit 

har de olika rymdprojekt som finns i Sverige arbetat för att bidra till att de svenska rymdföretagen ska 

kunna skapa sig en position internationellt. Inom den svenska rymdindustrin finns det fyra rymdföretag 

som är tongivande. 

 

SSC med verksamhet i Stockholm och Kiruna arbetar med olika former av rymdtjänster. De driver bland 

annat Esrange Space Center i Kiruna som är en bas för satellitkontroll, nedtagning av satellitdata och 

raket- och ballongsändningar. RUAG Space AB i Göteborg tillverkar högkvalificerad utrustning till 

satelliter och raketer inom områden som datorer och datahanteringssystem, mikrovågselektronik, 

antenner och separationssystem. GKN i Trollhättan är ett av Europas ledande företag inom området 

turbinder och utloppsmunstycken för raketmotorer. OHB Sweden i Kista utvecklar och levererar 

kompletta satellitsystem. Det finns även, förutom de stora rymdföretagen ett antal mindre svenska 

företag som är verksamma inom rymdindustrin och dessa betecknas som specialistföretag (snsb.se). 

 

I Kiruna i norra Sverige finns landets enda rymdraketbas som etablerades 1964 och hade sin första 

raketuppskjutning i november 1966. Backman (2015) skriver om hur Sverige kom att bli en del av det 

europeiska rymdsamarbetet och hur detta bidrog till etableringen av rymdraketbasen Esrange Space 

Center. Han skriver att historiskt sett så startade Kirunas arbete med rymdrelaterade aktiviteter under 

tidigt 1900-tal och är fortfarande under utveckling. Esranges verksamhet baseras på rymdforskning och 

erbjuder kunder att använda anläggningen för att testa sina produkter i olika syften. Det finns utrustning 

för att skjuta upp både ballonger och raketer för att utföra undersökningar eller mätningar i det syfte som 

kunden önskar. Att placeringen av Esrange blev i just detta område berodde på avsaknaden av invånare 

och att luftrummet ovanför platsen inte är trafikerad. Detta innebär att Esrange relativt ostört kan skjuta 
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upp sina raketer och göra sina experiment för att sedan låta dessa landa någonstans inom detta område 

och sedan återanvändas (sscspace.com). 

 

1.2 Relaterad fakta 

1.2.1 Sveriges utveckling 

I Sverige fanns expertisen och utvecklingen inom raketforskning främst inom specifika statliga 

myndigheter som Flygförvaltningen, Flygtekniska försöksanstalten samt i industrier som Saab, Ericsson, 

Asea och Volvo. Enligt Backman (2015) är Kiruna den enda svenska stad som fått status som rymdstad 

av nationella myndigheter. Andra svenska tätorter har rymdrelaterade institutioner och industrier, men 

ingen av dem uppfyller kriterierna som Kiruna i den bemärkningen. Detta sätter fokus på Kiruna när det 

rör sig om rymdrelaterade frågor även från andra platser i Sverige (Backman, F., 2015).  

 

Esrange rymdraketbas invigdes i september år 1966 och ceremonin samlade representanter från flera 

nationella, regionala och lokala myndigheter, organisationer och institutioner tillsammans med många 

internationella representanter från rymdindustrin. För första gången blev Kiruna som stad involverad 

som en faktor för rymdfrågor och detta var ett avgörande ögonblick i processen att utveckla Kiruna till 

en välkänd rymdstad. Det som är av stor betydelse är att själva staden blev sammankopplad med 

vetenskaplig forskning inom området och på en internationell nivå så fick Esrange och Sverige en 

koppling till Europa på ett nytt sätt. Denna utveckling kan komma att bidra till att nordiska och 

internationella konferenser arrangeras i Kiruna vilket då resulterar i ett ökat besöksflöde (Backman, F., 

2015). 

 

Kiruna och dess omgivning har länge varit populärt som turistdestination, och sedan 1956 har turismen 

återkommande undersökts och utvecklats av Kiruna kommunen. Projektet att etablera ett besökscenter i 

samband med Esrange, som planerats sedan 80-talet har aldrig riktigt fått det genomslag som 

kommunen och dess samarbetspartners hoppats på. Det senaste försöket att ge nytt liv till projektet 

gjordes 1999 av Lars Törnman och Sten Nyhlén, politiker i Kiruna kommun. Det man ville var att 

undersöka möjligheterna för ett framtida besökscenter med intentionen att synliggöra och beskriva de 

attraktioner som är svåra för både lokalinvånarna och besökare att se och uppleva i Kiruna. Exempel på 

dessa aktiviteter är raketuppskjutning, renskötsel, friluftsliv, Kebnekaise och norrsken. Den 

genomgående idén var att framhäva Kirunas karaktärsdrag och upplåta en plats där besökare aktivt 

kunde delta i forskningen och pröva den nya teknologin. Den här idén summerar ganska bra den 

vetenskapliga aspekten av rymdaktiviteter. Det handlar inte bara om rymdforskning utan även om 

miljöforskning och hur allt detta kan integreras och paketeras som en del i ett rymdstadsprojekt 

(Backman, F., 2015). 

 

1.2.2 Flygindustrins utveckling 

Historien är fylld av försök att flyga, från Da Vincis ritningar av en människodriven konstruktion till 

varmluftsballonger och luftskepp. Men inte förrän år 1903 lyckades man dokumentera en lyckad 

flygning som skulle komma att bli grunden för den moderna flygfarten. Det egenkonstruerade planet av 

bröderna Wright bestående av bomullstyg och trä lyckades flyga 37 meter på tolv sekunder 

(sverigesradio.se). Efter detta gick utvecklingen av flygplanen snabbt framåt och redan år 1919 invigde 

man det första reguljärflyget mellan London och Paris. Under de båda världskrigen blev planen allt mer 
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avancerade tack vare tillkomsten av radar och bättre radiokommunikation vilket ledde till att flygplanen 

kunde flyga längre och snabbare samt navigeras säkrare (ne.se).  

 

Tack vare dessa utvecklingar lyckades Charles Lindbergh, även kallad Lucky Lindy, år 1927 genomföra 

den första ensamflygningen över Atlanten. Flygningen startade i New York och slutade 33,5 timmar 

senare i Paris (goff.se). I början av 50-talet kom Havilland Comet vilket var det första jetdrivna 

linjeflygplanet. Eftersom de drevs av jetmotorer kunde man flyga längre sträckor på kortare tid (dh-

aircraft.co.uk). Den fortsatta teknologiska utvecklingen har gjort att resor med flyg är ett av de 

vanligaste sätten att resa på idag och det finns oändligt många olika flygbolag runt om i världen 

(goff.se).  

 

1.2.3 Framtidssatsningar och säkerhetsaspekter 

För att kommersiell rymdfart ska bli en framgång beror enligt författaren Loizou (2006) på efterfrågan 

från potentiella resenärer samt deltagande från industrier och finansiella partners världen över. I juni 

2006 anordnade Royal Aeronautical Society (RAeS) en konferens med titeln “Space Tourism: From 

Lofty Dreams to Commercial Reality” i London. Denna konferens sammanförde olika parter som alla 

delade det gemensamma intresset för mänskliga resor till rymden och presenterade där olika perspektiv 

inom evolutionen för den privata rymdreseindustrin. Det gemensamma målet var att öka intresset för att 

skapa en lönsam industri och prisvärd rymdtransport på den globala marknaden (Loizou, J., 2006). 

  

På konferensen diskuterades utvecklingen av kommersiell rymdfart, vart industrin befann sig i nuläget, 

vart forskningen var på väg samt de resurser som skulle krävas för att uppfylla drömmen om prisvärda 

rymdresor. Ämnet sammanförde människor som hade en del i denna framtid; privata rymdföretag, 

industriella partners, resebyråer, media, politiker, advokater och potentiella rymdturister. Detta för att 

skapa ett forum med syfte att öka medvetenheten, skapa relationer och bryta ner barriärer med det 

slutgiltiga målet att utveckla privata rymdresor (Loizou, J., 2006). Utmaningen som forskarna står inför 

tror Doule (2014) inte kommer vara att etablera kommersiell rymdfart, utan att lyckas koordinera det 

med det redan kraftigt trafikerade luftrummet. Även säkerhetsaspekten, teknologin och passagerarnas 

acklimatisering till rymden kommer vara en utmaning (Doule, O., 2014). 

 

När Dennis Tito reste till den nationella rymdbasen ISS år 2001 färdades han och de andra 

medpassagerarna i den ryska farkosten Soyuz. Trots att rymdskeppet var begränsat och obekvämt, så 

kunde det klassas som säkert och pålitligt eftersom farkosten inkluderade nödutrymningsfunktioner och 

kapaciteten att skydda sin besättning under nästan hela fasen av flygningen. Trots detta så skriver Doule 

(2014) att Soyuz inte kommer vara lämplig att använda för kommersiell rymdfart för allmänheten inom 

den närmsta framtiden. Eftersom designen inte går att kopiera och farkosten har låg kapacitet gör det att 

den ännu inte är redo för frekvent flygande till rymden och tillbaka. Viktiga uppgifter för forskarna blir 

också att skapa miljöer som gör det enkelt för människor på väg ut i rymden att acklimatisera sig till en 

ovan miljö (Doule, O., 2014). 

 

För att möjliggöra vågade suborbitala rymdresor krävs det revolutionerade teknologiska genombrott för 

att förbättra säkerheten till den nivå som motsvarar den tidiga kommersiella flygtrafiken. I nuläget är 

den säkerhet som den tidiga kommersiella flygtrafiken ändå hade, hundra gånger mer säker än de 
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rymdflygningar som utförs i dag. Trots att teknologin för bemannade orbitala rymdresor inte finns, så 

finns den för suborbitala resor, vilket demonstrerades av rymdfarkosten SpaceShipOne  

(Loizou, J., 2006). Bemannade rymdresor tar även upp frågor angående de lagliga aspekterna. När 

flyglagar slutar och när lagar för rymdflygningar träder i kraft. Problem finns också med det sedan länge 

etablerade internationella avtalet som upprättades under Kalla kriget och förespråkar att rymden inte kan 

ägas av någon markbunden institution, nationell eller privatägd organisation. Även om de lagliga 

definitionerna kan klargöras så har försäkringsindustrin inga riktlinjer över hanteringen för en så ovanlig 

företeelse (Loizou, J., 2006). 

 

1.3 Problemdiskussion 

Bemannade resor till rymden är idag verklighet. Vi har flera banbrytande händelser genom historien 

som visar hur långt vi har kommit inom rymdforskningen och hur stor vår vetskap om yttre rymden är. 

Begäret att upptäcka och utforska nya platser har legat i människans natur sedan begynnelsen. Resenärer 

söker i dag mer än någonsin efter det unika som ett slags självförverkligande. Eftersom rymden än så 

länge är det längsta människan nått i förhållande till det okända, är det inte förvånande att möjligheten 

att kombinera turism och rymden är något som engagerar människor över hela världen (Maslow, 1968). 

 

Carl Sagan (1994), som var astronom i slutet av nittonhundratalet hävdade redan då att ingen civilisation 

någonsin kan undvika rymdfärder och överleva. Anledningen till detta var enligt honom faran för att 

asteroider, kometer och exploderande stjärnor skulle bli ett oundvikligt hot mot jorden och orsaka 

rymdmigration. ''Varje överlevande civilisation är skyldig att bli rymdburna, inte för att utforska, men 

för det mest praktiska skäl man kan tänka sig; att överleva,'' skrev Sagan (Sagan, C., 1994). 

 

Det påstås att en andra rymdålder är nära och flera olika projekt har startats inom denna 

framtidsbransch. Men även om det i dagsläget finns många planer inom konceptet med rymdbaserade 

upplevelser finns det fortfarande de som är tveksamt inställda till detta. Det kan bland annat bero på de 

stora mängder av utsläpp och påverkan på atmosfären som detta resealternativ skulle innebära 

(Turistföretaget.se). Det finns även många som är kritiska till att de säkerhetsaspekter som krävs för att 

göra en rymdresa “säker” och att sådana krav kanske aldrig kommer kunna garanteras. Den ekonomiska 

aspekten är också en bidragande faktor till människors kritik då utveckling och kommersialisering av 

rymden kräver otroliga kapital samtidigt som priserna för att delta i en rymdresa i dag är skyhöga. Trots 

detta har historien upprepade gånger visat att nya tekniker kan utvecklas och möjliggöra lösningar på de 

nutida problemen vi står inför (Prideaux B., Singer P., 2005). Exempel på detta är bland annat 

flygtrafikens utveckling från år 1903 till i dag. I begynnelsen var flygresor var riskabla och enbart en 

priviligierad del av samhället hade möjlighet att bekosta en sådan resa. Men i dag ses en flygresa nästan 

som en självklarhet för de flesta. Många forskare ser här ett samband och tror att priserna för bemannade 

rymdresor kommer ha en liknande utveckling (Nyteknik.se). 

 

Sedan år 2007 då Sverige med hjälp av Spaceport Sweden gjorde en satsning med målsättningen att 

etablera kommersiell bemannad suborbital rymdfart i Sverige, har mycket hänt. Målet med denna 

satsning är att skapa en världsledande rymdhamn för att attrahera rymdoperatörer att välja Sverige för 

sin verksamhet och utveckla en arena för upplevelser, utbildning och utveckling. I kombination med de 

unika tillgångar som operatörer och andra aktörer ofta pekar på, som väl fungerande IT-infrastruktur, 
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stora obebodda områden, kreativ och samarbetsinriktad ingenjörskultur, turism i världsklass och inte 

minst rymd- och flygrelaterad kompetens, gör detta att Sverige idag kan möta de flesta av de krav som 

operatörer som Virgin Galactic och andra ställer. Förhoppningen och tanken är att två sektorer ska vinna 

på ett samarbete, den relativt stora besöksnäringen och den betydligt mindre rymdindustrin 

(destinationrymden.se). 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida etablering av kommersiell rymdfart är en realistisk 

framtida möjlighet i Sverige. 

 

1.5 Frågeställningar  

 Hur har utvecklingen sett ut samt vilka svårigheter står rymdindustrin inför vad det gäller 

etablering av kommersiell rymdfart? 

 Hur kan större vetskap om Kiruna som rymdstad, tillsammans med andra relevanta aktörer bidra 

till att etablera kommersiell rymdfart i Sverige? 

 Är kommersiell rymdfart en realistisk eller orealistisk framtida möjlighet? 

 

1.6 Avgränsningar 

I vår uppsats kommer vi att fokusera på att undersöka fenomenet kommersiell rymdfart och 

rymdindustrins utveckling inom detta område för att få en förståelse för rymdresor. Inför möjligheten 

för en eventuell etablering av kommersiell rymdfart i Europa avgränsar vi oss till Kiruna och Esrange 

space center som i dagsläget enbart bedriver rymdforskning och tester, tillsammans med ett antal andra 

relevanta aktörer. Vi kommer att titta på utvecklingen i ett internationellt perspektiv då vi anser det 

relevant för hur en framtida utveckling kan komma att se ut i Sverige. Vi kommer även i liten skala 

undersöka den rådande turismen till Kiruna samt stadens infrastruktur tillsammans med de 

turistattraktioner som finns i det omkringliggande området. Detta är relevant eftersom efterfrågan från 

möjliga kunder är avgörande för att Sverige ska ha en chans att etablera en kommersiell rymdhamn i 

kamp med övriga Europa.  

  

Vi kommer inte att fokusera på hållbarheten för kommersiell rymdfart ur ett miljöperspektiv utan 

nämner det enbart kort eftersom vårt främsta fokus berör hållbarheten ur ett turistiskt perspektiv, samt 

säkerhet- och ekonomiska aspekter. Vi undersöker även fenomenet rymdresor, samt Esranges 

utvecklingsmöjligheter och potential att bidra till fler reseanledning till Kiruna med fokus på rymden.  
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1.7 Definitioner 

Kommersiell rymdfart: Resor av turistisk karaktär till rymden, dvs. för upplevelsen att ha vistats i 

rymden och äventyret i sig (spaceera.se). 

Rymdresor: Resor till rymden, alltså högre än 100 kilometer över havsnivå (Tommy Lahti, 

Progressum). 

Turism fenomenet: Människor som reser och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för 

kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften (tillvaxtverket.se). 

Internationella rymdstationen (ISS): Är ett stort samarbetsprojekt mellan USA, europeiska Esa, 

Ryssland, Japan och Kanada (snsb.se). 

ICE Hotell: Är världens första hotell byggt av enbart snö och is, beläget i byn Jukkasjärvi 20 mil ovan 

polcirkeln (icehotel.com). 

Abisko - Aurora Sky Station: Är beläget på toppen av berget Nouljam, 900 meter över havet. Har 

utsetts av Lonely Planet till den bästa platsen i världen att uppleva norrsken (auroraskystation.se). 

New Esrange: En satsning på att utveckla rymdraketbasen Esrange Space Centers  

verksamhet för att möta en ökad efterfrågan på tillgång till rymden. Detta med bland annat 

rymdrelaterad forskning, teknisk utveckling, innovation och konkurrenskraft (Mattias Abrahamsson, 

Esrange Space Center). 

Science city: En idé att skapa ett besökscenter i Kiruna där besökare kan ta del av och lära sig mer om 

rymden från jorden (Dharma Johansson, Kiruna Lappland Turistbyrå). 

Orbital rymdflygning: En rymdfärd i vilken en rymdfarkost är placerad på en bana där den förblir i 

rymden för åtminstone en omloppsbana. För att göra detta runt jorden, måste det vara på en fri bana som 

har en höjd på över 100 kilometer (10 mil) då detta är gränsen för rymden (orbspace.com). 

Suborbital rymdflygning: En rymdfärd där rymdfarkosten når rymden men dess bana korsar 

atmosfären så att det inte slutför en omlopps revolution (orbspace.com). 

Swedish Space Corporation (SSC): SSC hjälper rymdorganisationer, företag, andra kommersiella 

aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden till nytta för jorden (sscspace.com). 

RUAG Space AB: Är ett specialist företag som främst arbetar med tillförlitlig ombord satellitutrustning 

såsom datorsystem, antenner, mikrovågselektronik, separationssystem etc. (ruag.com). 

GKN Aerospace Sweden: Är en koncern verksamma i flera områden runt om i Sverige och som arbetar 

inom fyra divisioner; Aerospace, Driveline, Land Systems och Powder Metallurgy (gkn.com). 

OHB: Är en svensk leverantör av rymdsystem och utvecklar, bygger, testar och driver satelliter för 

olika typer av rymduppdrag inom kommunikation, jordobservation, rymdforskning och utforskning 

(ohb-sweden.se). 

Royal Aeronautical Society (RAeS): Är världens enda yrkesorganisation som dedikerat sig till hela 

rymdsamfundet. Organisationen grundades 1866 för att främja konst, teknik och ingenjörsvetenskap 

inom flygteknik (aerosociety.com). 

Cyberturism: Fungerar delvis som ett substitut för det fysiska resandet och innebär att deltagare 

använder sig av teknologi för att skapa en virtuell reseupplevelse. På så sätt utmanas både tid, rymd och 

plats (Prideaux B., Singer P., 2005). 

Rymdindustri: Avser ekonomisk verksamhet med anknytning till tillverkning av olika komponenter 

som används i jordens omloppsbana eller utanför (Bromberg, 2000,s. 1). 
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1.8 Disposition 

Kapitel 1. Inledning: I inledningen presenteras läsaren för vårt ämne genom vår bakgrund, syfte, 

frågeställningar och problemformulering. 

 

Kapitel 2. Metod: Här skriver vi om vilka metoder som använts under vår arbetsprocess samt hur vi har 

gått tillväga för att samla in information och fakta. Här finns även metod- och analyskritik. 

 

Kapitel 3. Teori: I det här kapitlet redovisar vi olika teorier som vi anser är relevant för vår forskning. 

Den valda teorin tar upp aspekter för fenomenet med kommersiell rymdfart och turism till Kiruna som 

är relevant för våra frågeställningar. 

 

Kapitel 4. Empiri: Här presenterar vi den insamlade informationen vi samlat in under vår 

undersökning. Informationen är resultatet av fem intervjuer och en enkätundersökning.  

 

Kapitel 5. Analys: I detta kapitel tar vi upp den insamlade informationen och analyserar den efter 

relevanta teman baserade på våra frågeställningar. 

 

Kapitel 6. Slutsats: Här sammanfattar vi allt tidigare arbete i uppsatsen i en kortare sammanfattning 

som redogör för vad vi kommit fram till samt ger förslag på vidare forskning.  

 

Kapitel 7. Källförteckning: Här har vi samlat alla referenser som vi använt oss av i uppsatsen och de är 

sorterade efter alfabetisk ordning samt typ av källa. 

 

Bilagor: Här kan läsaren ta del av de teorimodeller och intervjufrågorna som vi använt oss av, samt de 

fullständiga intervjuerna och resultaten för hela enkätundersökningen. 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom metodteori bör begreppen ontologi och epistemologi beröras för att tydliggöra för läsaren hur 

undersökaren har studerat sitt problem. Ontologi är läran om vad som finns och de sociala tingens natur 

(Bryman 2011, s. 35). Här skiljer man mellan objektivism och konstruktivism. Objektivismen talar för 

att sociala aktörer är oberoende av verkligheten runt omkring och inte har någon möjlighet att styra de 

sociala kategorierna. Konstruktivism talar tvärtemot detta, den sociala verkligheten omskapas ständigt 

och är beroende av aktörerna som lever i den (Bryman 2011, s. 36-37). För denna uppsats har vi tagit en 

konstruktivistisk ståndpunkt. Centralt för vår uppsats är huruvida konceptet med kommersiell rymdfart 

är hållbart och hur de relevanta parterna inom så kallad rymdturism fungerar i relation till denna 

hållbarhet. Vi anser därför att vårt synsätt är konstruktivistiskt med tanken att hållbarheten för detta 

fenomen är något som påverkas samt skapas av olika sociala aktörer. Det är dessa som avgör om 

kommersiell rymdfart kommer kunna etableras eller inte.   

 

2.2 Vetenskapliga metoder 

När det kommer till vetenskapliga metoder utgör kvalitativa och kvantitativa metoder olika angreppssätt 

när det gäller undersökningar som är samhälleliga, samtidigt som de rymmer relevanta och viktiga 

kunskapsteoretiska samt ontologiska frågeställningar. Begreppet teori kan i samband med kvantitativa 

undersökningar beskrivas som något som föregår den praktiska forskningen, medan teorin i förhållande 

till kvalitativa studier istället blir en följd av forskningen (Bryman, 2011, s. 26). Något som ständigt är 

aktuellt vid val av olika forskningsstrategier är kunskapsteoretiska frågor. Dessa handlar i hög grad om 

vilken modell som passar bäst, en naturvetenskaplig modell eller en tolkande, fenomenologisk modell 

(Bryman, 2011, s. 29).   

 

Bryman (2011) beskriver kvantitativ forskning som något som kan betraktas som en forskningsstrategi 

som betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Den innehåller även ett deduktivt 

synsätt på förhållande mellan teori och praktisk forskning och har införlivat den naturvetenskapliga 

modellens normer och tillvägagångssätt. Kvantitativ forskning har även en uppfattning om den sociala 

verkligheten som går ut på att den utgör en yttre och objektiv verklighet (Bryman, 2011, s. 40). 

 

Skillnaden mellan detta och kvalitativa metoder är att de kvalitativa metoderna lägger vikt vid ord under 

insamlingen och analysen av data och inte kvantifiering. I huvudsak betonar den kvalitativa metoden ett 

induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning och där lägger man tyngden på generering av 

teorier. Den tar även avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt och 

lägger i stället vikten på hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Slutligen så rymmer 

den en bild av den sociala verkligheten som en föränderlig egenskap som hör till individernas skapande 

och konstruerande förmåga (Bryman, 2011, s. 40 - 41). 

 

2.2.1 Kvalitativa intervjuer 

När det kommer till datainsamling inom kvantitativ och kvalitativ forskning är forskningsintervjuer en 

viktig och ofta förekommande metod (Bryman, 2011, s. 203). 
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Innan man gör en intervju bör man meddela respondenten/erna om vad undersökningen handlar om, 

varför man valt just den här respondenten, vilken typ av frågor som man avser att ställa samt vad man 

sedan ska göra med den insamlade informationen (Bell, 2005, s. 157). En av de största fördelarna med 

intervjumetoden är det faktum att den är väldigt flexibel (Bell, 2005, s. 158).  

 

Att ha en intervju på plats med intervjupersonen är att föredra då den metoden erbjuder många fördelar 

som möjligheten att läsa av den intervjuades ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket är betydelsefullt vid 

kommunikationen mellan parter. Genom denna metod får vi även möjligheten att följa upp relevanta 

aspekter med diverse följdfrågor samt korrigera eventuella missförstånd som kan ha uppstått under 

intervjun. När man gör en mejlintervju försvinner dock dessa möjligheter då intervjun blir 

helstrukturerad (Kvale och Brinkmann 2009, s. 165). Det finns även vissa problem som kan uppstå i en 

intervjusituation. Under kortare arbeten och projekt har man inte utrymme för mer än ett fåtal intervjuer 

då de oftast tar upp mycket tid, både att genomföra intervjun och att analysera svaren. Med få intervjuer 

öka risken för skevhet (‘’bias’’) (Bell, 2005, s. 158).  

 

Strukturerade 

Strukturerade intervjuer, även kallad för standardiserade intervjuer, utgår ifrån att man ställer frågor som 

är baserade på ett intervju- och frågeschema som man planerat i förväg. Tanken med detta är att 

intervjuerna som man utför ska ha samma kontext, de olika respondenterna möter samma 

‘’frågestimuli’’. På detta sätt kan man sammanställa frågorna på ett jämförbart sätt, vilket är målet för 

denna typ av intervju. Dessa frågor är oftast slutna, vilket betyder att frågorna är väldigt specifika 

(Bryman, 2011, s. 203). 

 

Semistrukturerade 

Den semistrukturerade versionen av intervjuer liknar den strukturerade metoden på vissa sätt. Båda 

utgår från ett frågeschema när de ställer frågor men skillnaden med de semistrukturerade frågorna är att 

man inte behöver följa den exakta ordningen på frågorna och frågorna är inte heller lika specificerade. 

Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren även möjlighet att ställa eventuella följdfrågor för att 

antingen förtydliga ett svar eller om man vill veta mer om något specifikt som tagits upp (Bryman, 

2011, s. 206). 

 

2.2.2 Kvantitativ enkätundersökning 

När man ska göra en enkätundersökning är det viktigt att veta vilket område som ska undersökas samt 

vad ens mål och hypoteser är för att kunna ställa rätt frågor och få svar på dessa. För att få så precisa 

frågor som möjligt är frågeformuleringen oftast uppdelad i olika stadier (Bell, 2005, s. 138). Det är även 

viktigt att kontrollera språket för att undvika eventuella missförstånd, något som kan verka självklart 

kan för respondenten ha en helt annan betydelse. Man bör även lägga upp frågorna på ett sätt som 

underlättar analyseringen utav dessa vid sammanställningen (Bell, 2005, s. 139). 

 

Några faktorer som kännetecknar enkäter är enligt Bryman (2011) att de: 1. Har få öppna frågor, detta 

för att det oftast är enklare att besvara slutna frågor. 2. För att minimera risken att en respondent inte 

lyckas följa frågorna eller råkar glömma bort att svara på en brukar enkäter oftast vara utformade på ett 

enkelt och tydligt sätt. 3. De är oftast relativt korta för att undvika att respondenterna tröttnar och slutar 
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svara mitt i enkäten. En av fördelarna med att använda enkäter som en undersökningsmetod är att det 

möjliggör en viss objektivitet för respondenterna då intervjuarnas personliga åsikter och aspekter inte 

har någon påverkan på deras svar (Bryman, 2011, s. 299). 

 

2.3 Metodval 

Vi har i denna uppsats grundat vårt metodval på vår problemformulering samt de frågeställningar vi 

kommit fram till. Under arbetets gång har vi återkopplat till våra frågeställningar för att kunna fokusera 

på vad det är vi vill ha svar på och på så sätt skapa en röd tråd genom vår uppsats. För att kunna besvara 

våra frågeställningar har vi valt att använda oss utav både kvalitativa samt kvantitativa metoder. Detta 

har tagit sin form i (kvalitativa) strukturerade samt semi-strukturerade intervjuer med relevanta parter 

inom rymdforskning i Sverige samt aktörer inom kommersiell rymdfart. Vi har även gjort en kvantitativ 

undersökning i form av en enkätundersökning för att undersöka intresset samt vetskapen kring 

kommersiell rymdfart. 

 

Då vi har lagt mycket fokus på insamling samt analys av data och intervjuer ansåg vi att en kombination 

av både kvalitativa samt kvantitativa ansatser skulle gynna vår undersökning och skapa en bredare 

förståelse för konceptet med kommersiell rymdfart samt dess framtidsutsikter. Detta främst för att kunna 

se olika samband dels mellan de olika parterna som är involverade i rymdindustrin och konceptet om 

kommersiell rymdfart, och dels för att kunna dra paralleller och antingen styrka eller avfärda en möjliga 

utveckling.  

 

2.4 Urval 

I vår uppsats har vi växlat mellan ett målinriktat urval och ett så kallat snöbollsurval/bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011, s. 392). Syftet med ett målinriktat urval är enligt Bryman (2011, s. 392) att på ett 

strategiskt sätt välja respondenter som är relevanta för undersökningen och de forskningsfrågor som 

formuleras.  

 

För att ta reda på vilka företag som arbetar med rymdfart och rymdforskning i Sverige började vi med 

att söka efter vilka de viktigaste parterna för den befintliga rymdturismen i Sverige är. Genom detta 

hittade vi fram till hemsidan Rymdturism.se där vi mejlade Leif Arndorff som är grundare och skribent 

för sidan. Efter en genomgång av sidan tog vi kontakt med rymdstationen Esrange som vi mejlade till 

och kom i kontakt med Ann-Christin Grenevall som sedan hänvisade oss till Mattias Abrahamsson. Vi 

kontaktade även Spaceport Sweden som är företaget som arbetar för att etablera kommersiell rymdfart i 

Sverige och intervjuade Karin Nilsdotter. 

     

Enkäten som vi gjorde bestod av ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att man får information från 

”vilken källa som än blir tillgänglig” (Bryman, 2011, s. 329). Vi valde att skapa en digital enkät som vi 

sedan lade ut i våra studentgrupper på Facebook och på våra privata profiler. Även om vi inte kan 

påverka hur många som skulle svara nådde vi ändå ut till relativt många, totalt 100 personer svarade på 

enkäten. 
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2.5 Tillvägagångssätt 

För att samla in vårt empiriska material har vi tagit kontakt med relevanta företag, organisationer och 

personer som på olika sätt är kopplade till vårt ämne. Några av de viktigaste parterna var Kiruna 

Lapplands turistbyrå, Esrange Space Center och Spaceport Sweden med flera. För att applicera en 

kvantitativ metodansats i vårt arbete skapade vi en enkätundersökning med syfte att undersöka vad 

svenska folket vet om kommersiell rymdfart. Vi ville även se hur stort intresset är och hur människor ser 

på rymdresor som ett framtida resesätt. Den internetbaserade enkäten använde vi för att undersöka 

medvetenheten hos det svenska folket vad det gäller kommersiell rymdfart och möjligheten att göra 

Kiruna till en mer etablerad rymdstad. Intervjuerna var ett sätt att få större förståelse för rymdresor och 

hur detta kan appliceras inom turismnäringen i framtiden.  

 

2.5.1 Intervjuer 

För att förbereda inför vår kvalitativa metod började vi med att i februari 2016 skicka ut 

intervjuförfrågningar till 12 olika företag som på olika sätt är kopplade till vårt ämne. Eftersom vi ville 

undersöka kommersiell rymdfart, dess framtidsutsikter samt dess påverkan på Kiruna som en rymdstad 

kontaktade vi därför företag med någon slags koppling till detta. Några av de företag vi kontaktade var 

webbsidan rymdturism.se, Esrange Space Center, Spaceport Sweden, Kirunas turistbyrå och Kiruna 

Kommun. För denna uppsats beslutade vi oss för att ha semistrukturerade intervjuer med tre företag, 

Kiruna Lapplands turistbyrå, Esrange (Rymdbasen) och Progressum (Kirunas näringslivsbolag). Mellan 

den 24-26 april var vi uppe i Kiruna för att genomföra intervjuer med Esrange, Progressum och Kiruna 

Lapplands turistbyrå. 

 

Vi har valt detta tillvägagångssätt för att ha en dialog med de intervjuade och kunna få ut så mycket som 

möjligt av dessa genom att ha möjligheten att ställa följdfrågor eller be respondenterna att utveckla sina 

svar (Bell, 2014, s.162). Vid intervjuerna utgick vi från en intervjumall med olika teman som ska tas 

upp under intervjun (Bryman, 2011, s. 415) och dessa låg även till grund för eventuella följdfrågor. 

  

Resterande intervjuer skedde via mejl då vissa av företagen inte hade möjlighet att träffa oss.  

Även frågorna till dessa intervjuer bygger på en intervjumall. Även om intervjuerna var strukturerade 

fanns möjlighet till förtydligande. Som med alla intervjumetoder finns det både för och nackdelar. Till 

fördelarna hör att man inte behöver transkribera intervjuerna och respondenterna får längre tid på sig att 

ge svar på frågorna. När man har en mejlintervju tenderar svaren att vara mer genomtänkta och 

utarbetade då respondenten har längre tid på sig för att tänka igenom svaren ordentligt (Bryman 2011, s. 

597). 

 

Intervju med Kiruna Lapplands Turistbyrå, Dharma Johansson (Projektledare, Kiruna 

Lappland turistbyrå) 

Då Kirunas befintliga status som både en turiststad och rymdstad samt dess framtidsutsikter är något vi 

är intresserade av i denna uppsats var det en självklarhet för oss att kontakta ortens turistbyrå. Vi 

kontaktade turistbyrån i ett tidigt skede av uppsatsen för att boka in en intervju vilket blev av den 25 

april i Kiruna. Vi fick möjligheten att intervjua Dharma Johansson som är projektledare för Kirunas 

turistbyrå, och är därför även involverad i rymdfenomenets påverkan på Kiruna.  
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Intervju med Esrange, Mattias Abrahamsson (Director, Business Development, Swedish Space 

Corporation) 

Rymden har en central roll i vår uppsats, Därför var det en självklarhet att kontakta den svenska 

rymdbasen Esrange. I dagsläget sysslar de mest med uppskjutningar av ballonger och mindre raketer 

men då de är Sveriges enda rymdbas anser vi att de kan styrka möjligheten med kommersiella rymdresor 

och vad som krävs för att etablera en sådan verksamhet. Vi kontaktade även Esrange tidigt i 

uppsatsarbetet och lyckades boka in en intervju med dom den 25 april när vi besökte Kiruna.  

 

Intervju med Spaceport Sweden, Karin Nilsdotter (VD, Spaceport Sweden) 

Som med alla typer av resor måste det vara någon som anordnar dom och Spaceport Sweden är ett av 

dessa resebolag. De anordnar i dagsläget norrskensresor och paraboliska flygturer , s.k. Zero Gravity 

Flights, vilket vi anser är en bra grund för framtidens kommersiella rymdresor. Efter att ha mejlat 

Spaceport Sweden kom vi i kontakt med Karin Nilsdotter som är VD för företaget och även en ’’Future 

Astronaut’’. Efter ett flertal mejl kom vi fram till att en mejlintervju passade båda parterna bäst. 

 

Intervju med Progressum, Tommy Lahti (Projektkoordinator, Progressum) 

Vi kom i kontakt med Progressum, som är Kirunas näringslivsbolag, när vi såg att de var en av de olika 

samarbetspartners som stödjer rymdforskningen i Kiruna. Anledningen till varför vi kontaktade dom var 

för att få en inblick i hur de jobbar med näringslivet i förhållande till rymdbranschen som finns där. Vi 

bokade en intervju med Tommy Lahti, som är projektkoordinator, som genomfördes den 25 april i 

Kiruna. 

 

Intervju med Rymdturism.se, Leif Arndorff (Grundare, skribent och föredragshållare, 

Rymdturism.se) 

De som arbetar med hemsidan Rymdturism.se har ett stort personligt intresse av rymden och 

kommersiell rymdfart, både ur ett historisk perspektiv och som en nödvändig möjlighet för framtiden. 

De har under ett flertal år använt sig av media och information i olika former och sammanhang för att 

sprida kunskap och förståelse kring rymdturism och kommersiell rymdfart. Vi fick i ett tidigt skede 

kontakt med grundaren av hemsidan, Leif Arndorff, och bokade in en mejlintervju med honom. 

 

2.5.2 Enkätundersökning 
Vi skapade denna enkät för att får en överblick hur allmänheten ser på kommersiell rymdfart, vad de har 

för kunskap om ämnet och vilka möjligheter de tror finns för framtiden. För att ta reda på detta 

publicerade vi den 18 april en enkät på olika grupper på Facebook som innehöll turismstudenter från 

TUR13 och TUR14 samt media studenter från IMD. Vi valde även att publicera enkäten på våra 

Facebookflöden för att kunna få svar från en bredare målgrupp, äldre samt utländska respondenter. 

Enkäten vi skapade bestod av 10 olika frågor som besvarades av 100 respondenter under tiden den låg 

uppe på internet. För att undvika missförstånd gick vi igenom frågorna innan publicering med olika 

personer för att få feedback på formuleringarna (se Bilaga 11 för enkätfrågor). För att undvika att 

enkäten skulle tappa sin relevans valde vi att begränsa tiden som den låg uppe till en vecka då 

svarsfrekvensen minskar ju längre tid enkäten ligger i flödet. 

 

Eftersom resande och turism är något som alla kan vara delaktiga i ansåg vi att vi inte behövde ha någon 

direkt avgränsning av de som svarade på enkäten. Dock tyckte vi att åldersfaktorn var en intressant 
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aspekt, om en eventuell åldersskillnad skulle kunna påverka intresset för kommersiell rymdfart. Vi 

beslutade därför att inleda enkäten med en fråga om ålder. Andra frågor som vi ställde var ”Har du hört 

talas om fenomenet rymdturism? / Have you ever heard of the phenomenon of space tourism?” och ”Är 

en resa till rymden något som skulle intressera dig? / Would you be interested in the opportunity of 

space travel?” (Se Bilaga 12 för fullständig sammanställning av svaren).  

 

2.6 Metodkritik 

Den metod som vi främst använt oss av är den kvalitativa metoden. Precis som med andra metoder finns 

det viss kritik mot den kvalitativa forskningen. Något som forskare brukar framföra är att kvalitativa 

undersökningar är för subjektiva, vilket betyder att resultatet bygger på forskarnas uppfattning av vad 

som är viktigt för undersökningen. De menar att man som forskare ofta startar arbetet på ett öppet sätt 

och sedan under arbetets gång preciserar frågeställningarna vilket kan ge läsarna endast en liten del av 

informationen kring varför man valt ett ämne (Bryman, 2011, s. 368).  

 

Detta är något som vi också kan relatera till då vi i början av arbetet inte visste exakt hur vi skulle 

avgränsa oss och hur våra frågeställningar skulle vara utformade. Under arbetets gång känner vi dock att 

vi lyckats lösa det på ett sätt som vi är nöjda med och som förhoppningsvis är lika enkelt att förstå för en 

läsare som för oss. 

 

Något som vi själva ställer oss kritiska till är att inte alla intervjuer som vi hade var muntliga. Vissa av 

personerna som vi kontaktade befann sig på annan ort eller hade av andra anledningar inte möjlighet att 

ses. Detta resulterade i att vi fick ha mejlintervjuer som visserligen var väldigt givande, men vi inser 

även att detta inte gav oss någon möjlighet att läsa av eventuella kontextuella faktorer som hjälper till att 

producera ett ordentligt resultat. Vid våra intervjuer var vi även noga med att ha en kritisk inställning till 

det som sas, speciellt vid frågor om respondenternas egna företag och deras arbete, då risken för skevhet 

är stor. Då vi har jämför svar mellan de olika respondenterna och varit kritiska till det som sagts anser vi 

att resultaten som presenteras i denna rapport är objektiva. 

 

Svarsfrekvens och bortfall är något man bör ha i åtanke vid strukturerade intervjuer eller enkäter, då det 

finns risk att vissa respondenter vägrar delta. Den procentuella andelen av de som faktiskt besvarar 

frågorna utgör svarsfrekvensen medan de som inte besvarade frågorna utgör bortfallet (Bryman, 2011, s. 

192). Vi hade utformat vår enkät så att alla respondenterna var tvungna att svara på alla frågorna vilket 

gjorde att vår svarsfrekvens var väldigt hög. Dock så gör det faktum att vi publicerade enkäten på 

Facebook svårt att räkna ut vårt bortfall. Fastän vi fick 100 respondentsvar så är det svårt att veta hur 

många utöver de som hann se enkäten innan vi stängde den samt hur många som valde att inte svara på 

den alls.  

 

2.7 Analysmetod 

För vår analys har vi valt att utgå från Hjerm och Lindgrens (2014) uppdelning av den kvalitativa 

analysprocessen. Först började vi med reduktion av data/kodning, vilket innebär att vi samlade ihop all 

data från empirin och teorin för att sedan organisera allt och sortera informationen så att de som relaterar 
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till varandra hänger ihop. För att kunna dela in sin data kan man utgå från frågor som; Vad sägs?, Vilka 

beteenden beskrivs?, Vad händer i texten? Och Vilka åsikter uttrycks? (Hjerm & Lindgren, 2014, s. 48). 

 

Efter detta gick vi till presentation av data där vi förfinade analysen och försöker hitta relationer med 

samma tema från kodningen i förra steget. Hjerm & Lindgren (2014) menar att det enklaste sättet att 

skapa struktur i analysen är att ordna dessa kategorier i ett hierarkiskt system där man utgår ifrån ’’Vad 

handlar det här om?’’ och ’’vart hör denna koden hemma?’’ (Hjerm & Lindgren, 2014, s. 64). 

 

Det sista steget i denna process är att summera resultatet och i samband med detta komma fram till 

resultatet. Här är det viktigt att beskriva analysen och slutsatsen på ett enkelt och tydligt sätt så att även 

en person utan kunskap i ämnet ska kunna förstå vad som skrivits (Hjerm & Lindgren, 2014, s. 74). 

Slutligen kan man förmedla sitt resultat på tre olika sätt. Det första är genom realism där man förmedlar 

resultatet utan att forskaren är ”närvarande”. Det andra är genom bekännelser där ‘’jaget’’ det vill säga 

författaren är närvarande i texten. Slutligen kan man förklara sitt resultat genom impressionism där man 

lägger fokus på att skapa en dramatisk effekt i berättandet och bekännelserna (Hjerm & Lindgren, 2014, 

s. 75). 

 

2.8 Etiskt förhållningssätt 

Under arbetets gång har vi arbetat utefter vissa etiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s.131-132). Informationskravet innebär att 

forskaren informerar de berörda personerna om exempelvis undersökningens syfte (Bryman, 2011, 

s.131) och vad resultaten kommer användas till (Bell 2006, s.171). Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i undersökningen själva har rätt att bestämma över sin medverkan (Bryman, 2011, s.132) och 

nyttjandekravet hänvisar till att den informationen som samlas in endast ska användas i forskningssyftet 

(Bryman, 2011, s.132). För att underlätta samanställningar av intervjuer kan det ibland hjälpa att spela 

in den och det är då viktigt att be om respondentens tillåtelse innan (Bell 2006, s.172). Detta är en del av 

konfidentialitetskravet som hänvisar till att de uppgifter som finns angående de personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med konfidentialitet.  

 

Vi tillämpade dessa förhållningssätt i våra undersökningar genom att inför varje intervju (och 

intervjuförfrågan) informera parterna om vad undersökningen handlade om samt att resultatet av 

intervjuerna eller enkäten skulle användas i vår uppsats. När det kom till samtyckeskravet hade parterna 

själva rätt till att bestämma hur mycket de ville och kunde medverka. Detta tog sin form i att vi fick ha 

mejlintervjuer med vissa personer och ett visst bortfall av respondenter på enkäten då inte alla valde att 

svara på den. Inför enkäten och intervjuerna var vi noga med att informera om frågornas syfte och att 

svaren skulle användas i forskningssyfte. Inför intervjuerna mejlade vi även frågorna i förväg för att 

personerna i fråga skulle kunna förbereda sig. Vi tog hänsyn till intervjupersonernas konfidentialitet 

genom att de fick möjligheten att läsa igenom och godkänna sammanställningen av deras 

intervjumaterial innan vi lämnade in det färdiga arbetet. Därigenom kunde de se över informationen vi 

förde vidare och känna sig trygga.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

Som tidigare nämnt är studiens syfte att undersöka huruvida etablering av kommersiell rymdfart är en 

framtida möjlighet i Sverige. För att styrka denna teori kommer vi använda oss av fem teoretiska 

ramverk för att bland annat visa hur den framtida utvecklingen ser ut, om kommersiell rymdfart går att 

genomföra samt behov och efterfrågan. Nedan presenteras vad teorierna innebär samt hur de är 

relevanta för denna studie. 

 

3.1 A range of futures 

I artikeln “Space Tourism - A Future or a Cyber-tourism Reality?” använder sig författarna Prideaux 

och Singer (2005) av nutida kunskap och forskning för att rita upp eventuella framtida scenarion för att 

undersöka vilken inriktning utvecklingen av kommersiell rymdfart kommer kunna ta. Att använda 

scenarion för att konstruera en alternativ framtid baserad på nuvarande kunskap utvärderar möjligheten 

att detta kan inträffa, samt dess önskvärdhet (Niiniluoto, 2001). En fördel som scenarion har över andra 

metodundersökningar som används för att undersöka framtiden enligt författarna, är att de avslöjar en 

rad olika utfall som kan urskiljas från rådande kunskap och bidra till bättre beredskap. Några aktuella 

händelser i vår nutid är till exempel att oljan är en ändlig resurs, växthuseffekten och bristen på vatten i 

många länder. Dessa, tillsammans med andra stora händelser, har ändrat förväntningarna på framtiden 

och kommer ha ödesdigra konsekvenser om inte förberedelser görs inom en snar framtid (Prideaux B., 

Singer P. 2005). 

 

Modellen A range of futures illustrerar möjligheterna till olika framtidsscenarion, dessa inkluderar 

tänkbar framtid, trovärdig framtid, osannolik framtid, oönskad framtid samt önskad framtid (Prideaux 

B., 2005). Antalet olika tänkbara framtidsscenarion är bred men inte oändlig. Eftersom 

framtidsscenarion och dess utfall baseras på rådande kunskap enligt Prideaux och Singer (2005) kan en 

parallell göras genom att använda och jämföra den kunskap vi har kring flygindustrins utveckling för att 

konstruera en alternativ framtida utveckling för kommersiell rymdfart. För bara ett sekel sedan var det 

en osannolik framtid att flygindustrins utveckling skulle kunna tillåta människor att på ett säkert och 

ekonomiskt försvarbart sätt färdas med flygplan till destinationer på andra sidan jorden. I dag är detta en 

självklarhet för många och ett färdsätt som prioriteras före fordon som funnits betydligt längre. Detta ger 

en indikation på att kommersiell rymdfart faktiskt är ett tänkbart framtida scenario eftersom det finns 

mycket som pekar på att rymdindustrin kommer följa samma utveckling som flygindustrin. Detta 

scenario kan även styrkas om vi ser till kunskapen och framstegen som gjorts hittills inom forskning och 

teknologi och att utvecklingen redan på god väg (Prideaux B., Singer P. 2005).  

 

De begränsningar som kan påverka utfallen av framtida scenarion är enligt Lindgren och Bandhold 

(2003) att beslutsfattare och investerare kan tendera att enbart överväga de framtidsscenarion som de 

anser tänkbara för att reducera antalet scenarion som är under övervägande. Att använda scenarion som 

undersökningsmetod på detta sätt blir då kontraproduktivt eftersom resultatet av ett önskat 

framtidsscenario kanske inte faller inom räckvidden för vad som är en sannolik eller osannolik framtid 

(Prideaux B., Singer P., 2005).  
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Figur 1: Illustrerar möjligheterna till olika framtidsscenarion, dessa inkluderar tänkbar framtid, 

trovärdig framtid, osannolik framtid, oönskad framtid samt önskad framtid.  

 

3.2 Maslows behovsheirarki  

Abraham Maslows (1968) behovshierarki kan användas för att analysera och förklara hur människors 

behov är rangordnade och hur de prioriteras. Denna teori går att applicera inom många olika 

yrkesområden, även turism- och upplevelsedustrin. Teorin gestaltas ofta som en pyramid där 

människans mest grundläggande behov finns på den nedersta delen av pyramiden och sedan följs av 

ytterligare fyra steg för att tillslut uppnå den sista nivån av självförverkligande (Maslow, 1968). Maslow 

(1968) beskriver i sin teori att det inte går att förbigå något av stegen, utan att behoven på varje nivå 

måste tillfredsställas för att behoven i de högre stegen ska bli viktiga och kunna uppfyllas.  

 

Det första steget representerar en människas fysiologiska behov, det vill säga det vi behöver för att 

överleva (mat, syre, vätska, sömn etcetera). Dessa behov påverkas av yttre omständigheter och om en 

individ inte får dessa behoven på de lägre nivåerna tillfredsställda kan det påverka personen under hela 

dennes livstid. När de fysiologiska behoven är tillfredsställda börjar individen fokusera på det andra 

steget i pyramiden som innebär säkerhet och trygghet. De flesta människor har ett behov av rutiner, en 

stabil vardag och enklare regler för att inte känna rädsla och ångest över hemska saker som kan hända. 

På steg tre börjar individen söka sig efter gemenskap med andra människor i form av barn, kärlek och 

vänner. Människan har ett starkt behov av att känna sig delaktig i något större än sig själv. När behovet 

av gemenskap är tillfredsställt vaknar behovet på steg fyra, som är uppskattning. Detta kan betyda olika 

saker för olika människor men brukar sammanfattas med självförtroende, självrespekt och kompetens.  

 

Det femte och sista steget i pyramiden handlar om självförverkligande och är inte ett behov som helt 

kan uppfyllas utan ständigt förändras. Här strävar personen för att utnyttja alla sina resurser och 

potential för att bli den mest kompletta versionen av sig själv. Enbart en liten del av världens befolkning 
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når denna nivå eftersom alla resterande underliggande behov måste tillfredsställdas först 

(lattattlara.com). 

 

Intresset för upplevelser i olika former har ökat hos människor, även behovet att uppleva det som anses 

unikt samt att förverkliga sina drömmar. Detta kan tyda på att vi nått högst upp i Maslows 

behovshierarki. Kommersiell rymdfart och rymdresor borde räknas till den ultimata upplevelsen, 

eftersom rymden än så länge är så långt som människan hitintills har nått. Maslows (1968) teori pekar 

därför på att det finns ett intresse och behov hos människor att få större kunskap om rymden, och att det 

därför kommer finnas efterfrågan på rymdresor i någon form. De olika stegen i pyramiden visar tydligt 

vikten av att de grundläggande stegen är uppfyllda om detta ska bli möjligt, såsom primära behov och 

trygghet (Maslow, 1968). 

 

En meningsfull upplevelse karaktäriseras enligt Boswijk (2007) av att den är unik för gästen, medför ett 

värde, att alla fem sinnen blir stimulerade samt att upplevelsen förhöjer koncentration och fokus hos 

personen som upplever den. I en meningsfull upplevelse rubbas även tidsuppfattningen, gästen upplever 

saker och blir emotionellt berörd. Enligt Mossberg (2003) blir en upplevelse extraordinär när en känsla 

av nyhet ingår och utlöser emotionella känslor på grund av att man upplever en ovanlig händelse. Att 

resa till ett land långt bort tillfredsställer i dag inte varje människas behov utan precis som inom 

teknologi och forskning strävar vi ständigt framåt för att uppfylla nya behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Illustrerar i fem olika steg hur människors behov är rangordnade och vad de behöver 

tillfredsställa för att lyckas uppnå självförverkligande.   

 

3.3 Cyberturism i förhållande till kommersiell rymdfart 

Figur 3 nedan är en visualiserad vidareutveckling av Levels of Space Tourism Experiences utav John 

Spencer (Spencer J., 2003 s. 55). Figuren visar de olika stegen av upplevelser som kommersiell rymdfart 

kan erbjuda. Rymdresor har i många år varit ett populärt koncept i allt från litteratur och spel till 

museum där Stanley Kubricks 2001: A Space odyssey eller George Lucas Star Wars-filmer är några av 
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de mest kända exemplen. Om vi utgår från denna figur kan vi konstatera att vi redan uppfyllt de tre 

första stegen i pyramiden. Flera museer har rymdutställningar, Sverige har sin egen 

raketuppskjutningsbas och det finns flera temaparker runtom i världen som erbjuder attraktioner för 

rymdintresserade, som exempelvis raketsimulatorer eller andra saker med rymdtema. Även om vissa 

företag erbjuder tyngdlöshetsflygningar är det fortfarande exklusivt. Cyberturism är ett ekonomiskt 

hållbart alternativ till detta då det kan erbjuda rymdupplevelser på jorden och går att använda i ett flertal 

steg i pyramiden.  

 

                    Figur 3. Levels of Space Tourism Experiences (Spencer, 2003) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 3: Illustrerar i fem olika steg utvecklingen av rymdrelaterade upplevelser i förhållande till 

kommersiell rymdfart. 

 

Prideaux (2005) skriver att AI (Artificial Intellegence) och framgången inom ny teknik som ytterligare 

möjliggör samspel mellan dator – människa kommer att ta nya former. ”Låtsas” reseupplevelser 

utvecklas som i ett gemensamt namn kallas för cyberturism vilket i en nära framtid kommer innebära att 

deltagarna enbart använder sig av nya teknologier för att resa. Prideaux och Singer (2005) tittar på 

möjligheten att sammanföra avancerade former av cyberupplevelser med rymdresor och granskar ett 

brett omfång av cyberteknologi som skulle kunna fungera som ett supplement till det fysiska 

rymdresandet tills teknologin gör det genomförbart. Möjligheterna för turistindustrin att vara en del av 

den utvecklingen är stor och skulle kunna innebära resor till platser utan begränsning av tid, distans och 

kostnader (Timothy, 2001, s. 175). 

 

Abraham Maslows (1968) teori visar tydligt människans behov av att upptäcka det som är okänt och 

bekräftar varför intresset för rymdresor är så pass stort och varför det kommer fortsätta växa. Då 

forskningens begränsningar samt den ekonomiska situationen ännu inte möjliggör för allmänheten att 

delta i de rymdresor som finns i dag, visar detta att cyberturism skulle kunna vara ett bra substitut. 

Virtual Reality-upplevelser är ännu ett ganska nytt fenomen och att kombinera denna teknologi för att 

låta människor ta del av rymden skulle kunna ge rymdintresserade en unik upplevelse. Detta styrker att 

det finns ett behov av att utveckla cyberturism och att ett science city med detta utbud skulle kunna 

locka besökare till Kiruna. Maslows (1968) behovsheirarki visar också att ju mer information människor 
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har och ju längre forskningen framskrider som ökar möjligheten för att genomföra rymdresor, desto mer 

ökar människors intresse för kommersiell rymdfart. 

 

3.4 Diffusion of Innovations  

Teorin Diffusion of Innovations uppkom under 1960-talet då Everett Rogers publicerade sin bok 

”Diffusion of Innovations” och har i dag blivit ett användbart verktyg för att undersöka hur nya 

innovationer etablerar sig i samhället. Teorins huvudsakliga syfte är att se om och hur människor tar till 

sig en ny innovation eller väljer att avisa den (Windahl, 2009). En innovation definieras enligt Oxford 

Learner’s Dictionary som ett begrepp till ”idéer, nya saker eller sätt att genomföra saker på” (Oxford 

Learner’s Dictionary, u.å.). Nedan beskrivs mer utförligt hur ett samhälles kultur påverkar en etablering 

av en innovation, hur individer i olika steg tar till sig en innovation samt hur de segmenteras i olika 

kategorier utifrån deras förmåga att ta sig an den. I denna studie kommer teorin att fungera som ett 

ramverk för att förstå innovation och dess etablering. Teorin kommer att bidra med förståelse för hur 

normer, kultur och olika målgrupper påverkar en eventuell etablering av kommersiell rymdfart på den 

svenska marknaden. The Adoption Process kommer vidare att hjälpa till att beskriva de mentala 

processer en individ genomgår när hen ska ta till sig en sådan innovation (Rogers, 1983).    

  

Normkulturer  

Normer kan agera som en barriär mot förändring och kan därför påverka etableringen av en ny 

innovation. Innovatörer behöver därför titta på vilka normer och vilken kultur som finns i samhället. 

Utifrån de rådande förhållandena kan ett samhälle präglas utifrån en modern- eller traditionell 

normkultur. Om innovatören känner till detta är sannolikheten större att hen kan dra en slutsats om 

invånarna i samhället kommer ta till sig eller avvisa innovationen (Rogers, 1983). En modern 

normkultur är mer progressiv, ekonomiskt rationell och innovativ vilket beror på att människorna som 

lever i denna typ av kultur värdesätter utbildning och kontakt med människor utanför sitt system. I den 

traditionella normkulturen är de klassiska kännetecknen en lokalt förankrad verklighet och en ovilja att 

ha sociala relationer utanför det egna samhället. Storstäder präglas oftast av modernare normkulturer 

medan små orter på landsbygden är mer traditionella. Det som skiljer dessa idealtyper är att individer 

som lever i ett samhälle med moderna normer ser fördelaktigt på innovationer och är mer benägna samt 

snabbare att ta till sig dessa, än de som lever efter normkulturen i traditionella samhällen (Rogers, 1983, 

s. 60-61). I denna studie är syftet att teorin om normkulturer ska bidra till en ökad förståelse för hur 

förutsättningarna för kommersiell rymdfart kommer att etablera sig i olika typer av samhällen. 

 

The Adoption Process 

Denna process har som funktion att kartlägga och förklara en individs mentala process, från att ha fått 

vetskap om en innovation till att faktiskt ta till sig den och därifrån genomföra en konvertering. En 

person möter en mängd olika stimuli från olika kommunikationskanaler i den inledande fasen när hen 

möter en ny innovation, i The Adoption Process. Kumulativt lagras dessa stimuli fram tills användaren 

beslutar att antingen ta del av eller avstå från en innovation (Rogers, 1983, s. 77). Mänskliga 

beteendemönster involverar oftast något slags beslutsfattande, exempelvis boendesituation eller vid 

olika konsumtionsvanor. Dessa val finns redan på en förutbestämd lista av alternativ, medan vid en 

innovation gör personen ett val framför de redan existerande (Rogers, 1983, s. 78). The Adoption 

Process beskriver de steg som en individ passerar när denne tar till sig en ny innovation, från det första 
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mötet med innovationen till slutgiltig konvertering. Det är individen själv som påverkar hur många steg 

som inkluderas i processen samt den typ av innovation som är aktuell. Men vanligast är de fem stegen 

Awareness, Interest, Evaluation, Trial och Adoption. Kortfattat ser förloppet ut som följande; individen 

får vetskap om en innovation i Awareness-fasen, får ökat intresse och söker mer information i Interest, 

överväger och utvärderar detta i Evaluation, väljer eventuellt att testa innovationen i Trial och 

konverterar slutligen i Adoption (Rogers, 1983, s. 82-86). The Adoption Period är den tid det tar för en 

individ att gå igenom dessa faser och slutligen börja använda innovationen, denna process kan skilja sig 

mycket från individ till individ. Både The Adoption Process och The Adoption Period syftar till att 

kategorisera användare i olika segment, vilka enligt teorin kallas The Adopter Categories (Rogers, 1983, 

s.111).     

 

Adopter Categories  

Detta uttryck används för att kategorisera individer inom ett socialt system baserat på hur snabbt de 

upptäcker och tar till sig en specifik innovation (Rogers, 1983, s. 148). En kategorisering används främst 

för att förstå deras olika behov i förhållande till att acceptera en ny innovation. Dessa fem 

kategoriseringar är Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority och Laggards då 

innovators lätt tar till sig en ny idé, medan laggards är mer skeptiska (Rogers, 1983, s. 111).     

 

3.5 SWOT – Analys 

En SWOT-analys är ett verktyg som kan hjälpa organisationer att analysera och utvärdera sin 

verksamhet och omvärld i det syfte som önskas. Namnet SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot där styrkor och svagheter har som mål att analysera den aktuella organisationen internt. Där 

behövs frågor som ”vilka är de svaga länkarna?” samt ”vad organisationen är riktigt bra på?”. En extern 

analys görs också av möjligheter och hot för organisationens omvärld, alltså med samhällets intresse i 

fokus. Frågor bör då ställas som ”vilka trender är framträdande?”, samt ”vad står på allmänhetens 

agenda?” (Mossberg & Sundström 2011, s. 364).  

  

Genom att skapa en överskådlig bild av interna och externa faktorer så ger det organisationen en 

möjlighet att matcha styrkorna mot möjligheterna i omvärlden och samtidigt undvika ”gap”. Med detta 

menas även att eventuella svagheter förhoppningsvis upptäcks som inte klarar framtida hot. Den externa 

och interna delen av SWOT-analysen beskrivs ibland i termer av organisationens makromiljö (juridiska, 

politiska eller kulturella ”krafter” i omvärlden) samt mikromiljö (begränsningar, expertis eller resurser) 

(Mossberg & Sundström, 2011). Det finns några faktorer som är viktiga att ha i åtanke vid utförandet av 

en SWOT-analys. Det måste bland annat finnas en förståelse för att styrkor och svagheter alltid är 

relativa. Ett omvärldsfenomen kan vara en styrka och en svaghet på samma gång och därför är en viktig 

aspekt att analysgruppen inom en organisation är sammansatt av personer från olika delar inom 

verksamheten (Kotler, 2009). Enligt Pickton & Wright (1998) är det optimalt att interna medarbetare 

tillsammans med externa konsulter medverkar. Diversitet är det som borde eftersträvas, detta eftersom 

olika avdelningar inom en organisation kan uppfatta en SWOT-analys på olika sätt och därför komma 

med olika infallsvinklar. Det som bör tas i beaktning vid användandet av en SWOT-analys är att 

resultatet endast presenterar en nulägesbeskrivning och inte syftar till att ge förslag på åtgärder eller 

strategier. Resultaten som tas fram bör därför ses som en indikator över vad en organisation behöver 

utveckla eller besluta i en specifik fråga.  
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Figur 4. SWOT-Analys (Mossberg & Sundström, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Illustrerar att organisationer genom komponenterna hot, styrkor, svagheter och möjligheter 

kan skapa en överskådlig bild av interna och externa faktorer som en organisation står inför. 

 

(Se bilaga 1 för egenritad applicering av SWOT-analysmodellen efter Mossberg & Sundström, 2011, 

anpassad efter styrkor, svagheter, hot och möjligheter för kommersiell rymdfart). 

 

 

3.6 Teoridiskussion 

Enligt Prideaux och Singer (2005) finns det mycket som tyder på att etablering av kommersiell rymdfart 

är ett tänkbart framtida scenario. Där ligger betoningen på framtiden då teknologi, ekonomi och 

säkerhetsaspekter ännu inte uppfyller kraven för att kunna genomföra detta i en nära nutid. Det som 

också styrker denna teori är att titta på hur långt forskningen ändå har kommit och dra paralleller till 

flygindustrins utveckling, som för hundra år sedan stod inför liknande hinder som rymdindustrin står 

inför idag. Maslows (1968) behovshierarki visar också att behovet av självförverkligande finns hos de 

människor där de mest grundläggande behoven är tillfredsställda. Reseindustrin är en av de mest 

expansiva branscherna i dagens samhälle och människor letar efter nya upplevelser och har behovet att 

uppleva det som känns unikt idag. Rymden är ett outforskat område, men utvecklingen går fort och detta 

visar enligt Maslow att efterfrågan på kommersiell rymdfart finns och kommer att öka (Maslow, 1968). 

Spencers (2003) vidareutveckling av Levels of Space Tourism Experiences visar att rymdresor sedan 

länge varit en del av människors upplevelser genom film, litteratur, spel och temaparker bland annat. 

Spencer (2003) menar därför på att intresset för kommersiell rymdfart inte är ett främmande fenomen i 

den bemärkningen, utan något som intresserat människor under flera år (Spencer J., 2003 s. 55). 

 

Trots detta är fenomenet med rymdresor och kommersiell rymdfart fortfarande ett relativt oetablerat 

fenomen för de flesta. Därför kommer the adoption period variera för olika människor när det kommer 

till diskussionen om huruvida människor kan ta till sig innovationen om att kommersiell rymdfart 

kommer kunna etableras. Enligt Rogers (1983) är det bland annat normkulturer och huruvida dessa är 

modernt eller traditionellt utformade i specifika samhällen som kommer prägla hur människor tar till sig 

denna innovation. Många människor menar att det inte är en fråga om, utan snarare när teknologin 
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stödjer denna etablering vilket kan tyda på att dessa människor faller i kategorin innovators. Andra är 

mer skeptiska och pekar på att framförallt säkerhet- och ekonomiska aspekter inte kommer kunna 

garanteras, dessa människor kategoriseras enligt Rogers (1983) som laggards. Det som slutligen avgör 

om etablering av kommersiell rymdfart blir genomförbart eller inte beror i huvudsak på rymdindustrin 

och alla de människor som arbetar inom forskningsområdet. Ett hjälpsamt verktyg kan då vara att 

analysera och utvärdera de organisationer som är verksamma inom rymdindustrin, både intern och 

externt. Det är viktigt att vara medveten om vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot innovationen 

står inför både på mikro- samt makronivå. Genom att skapa en överskådlig bild av interna och externa 

faktorer ger det organisationen möjlighet att matcha styrkorna mot möjligheterna, samt hoten mot de 

svagheter de står inför (Mossberg & Sundström, 2011). 
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4. Empiri 

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Etablering av kommersiell rymdfart i Sverige och internationellt  

Till skillnad från andra forskningsområden så bekostas inte forskningen kring kommersiell rymdfart av 

skattemedel utan av privata aktörers överskott och förhoppningar. Det som sedan kommer avgöra vart 

på jorden de väljer att sätta sina avtryck är vart de kommersiella aktörerna tror det kommer vara mest 

lönsamt att driva sin verksamhet och sälja biljetter. Mycket hänger på destinationens infrastruktur, hur 

de tekniska aspekterna kring landningen ser ut och att det finns en bana som är tillräckligt lång, men 

också hur nära det är till närmsta by/stad samt säkerhets- och bullerzoner. Då man inte än vet hur 

farkosterna för kommersiell rymdfart kommer se ut är det svårt att veta vilka anpassningar man behöver 

göra för att det ska gå att genomföra (Tommy Lahti, intervju, 2016-04-25). 

 

På Destination rymdens (Destinationrymden.se) hemsida kan man läsa att de antar att det bara kommer 

finnas plats för två rymdhamnar i Europa. När vi frågade vem som tar beslutet om var rymdbaserna ska 

byggas svarade Karin Nilsdotter från Spaceport Sweden att det kommer avgöras av kunderna, d.v.s. 

rymdoperatörerna. Därför måste Sverige och den plats/kommun som har förutsättningar och vill, vara 

aktiv och tydligt visa sin ambition, paketera innehållet och presentera ett attraktivt erbjudande till dessa 

kunder. Detta är ett stort prestigeprojekt som kräver både politiska signaler och kommersiell samverkan. 

I dagsläget ligger Sverige i framkant när det gäller att försöka etablera kommersiell rymdfart, men det är 

många länder som konkurrerar om att bli först inom området. I USA finns det redan elva licensierade 

rymdhamnar och flera delstater satsar stort. Karin Nilsdotter berättade att även andra länder i Europa 

som Italien, Spanien, Tyskland samt Norge och Finland också har börjat att intressera sig för 

kommersiell rymdfart. Även i andra delar av världen är man intresserad av rymdfart, som i 

Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika (Karin Nilsdotter, mejlintervju, 2016-05-23). 

 

Då Esrange är Sveriges enda rymdbas, som i dag endast inriktar sig på forskning, var vi intresserade av 

vad deras roll kommer vara i framtiden om en rymdhamn skulle etableras i Sverige. Karin Nilsdotter 

menade att det skulle vara en enorm styrka för Sverige att ha både Esrange med obemannade raket- och 

satellituppskjutningar, samt Spaceport Sweden med kommersiell och bemannad rymdfart. På så vis 

skapar man ett center of excellence med full servicebredd som kan attrahera fler kunder och 

verksamheter till Sverige. Karin Nilsdotter anser att risken är stor att kunderna skulle välja ett annat land 

för kommersiell rymdfart, om Sverige inte tar vara på sin redan befintliga potential. Detta eftersom 

andra länder, bland annat Storbritannien, också har ambitionen att erbjuda både obemannade och 

bemannade flygningar. Hon anser att Sverige har osedvanligt goda förutsättningar att bli en ledande 

nation i en högteknologisk och innovativ industri och som kommer att stärka landets attraktions- och 

konkurrenskraft samt bidra till nya jobb, tillväxt, ny teknik och nya innovationer samt attrahera talang, 

etableringar och investeringar (Karin Nilsdotter, mejlintervju, 2016-05-23). 

 

Vid frågan om vilken roll Esrange har inom kommersiell rymdfart, svarade Mattias Abrahamsson, 

anställd på Esrange, att de faktisk var delaktiga i grundandet av Spaceport Sweden som arbetar för att 

etablera kommersiell rymdfart. De ansåg att det var ett intressant koncept och såg kopplingen mellan 

ICE Hotell, Esrange och Kirunas flygplats. Dock så frågade de sig hur bra det faktiskt är som ett statligt 

företag att vara inblandad i en stor ekonomisk satsning om något skulle gå fel.  
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‘’Vi kan stötta i själva testningen men inte själva flygningarna’’ - förklarar Mattias Abrahamsson, 

anställd på Esrange. De kommer kunna erbjuda luftrummet, via svenska staten, och vara en del av den 

tekniska utvecklingen. USA kommer garanterat vara först, menar Mattias och om det inte slår igenom 

där så ‘’kommer det inte gå’’ eftersom USA satsar mest (Mattias Abrahamsson, intervju, 2016-04-25). 

 

Till skillnad från Esrange kommer den nya rymdhamnen inte att bli en statlig organisation. Karin 

Nilsdotter menar att kommersiell bemannad rymdfart har ambitionen att vara just det – kommersiell. 

Karin menar att det dock är en väsentlig etablering som kommer att skapa jobb och tillväxt, och därmed 

skulle det också vara intressant för statliga organisationer att engagera sig. Statligt engagemang skulle 

ge styrka åt projektet som skulle bidra till att göra en kommersiell verksamhet möjlig (Karin Nilsdotter, 

mejlintervju, 2016-05-23). 

 

Kommersiell rymdfart är endast en liten del av rymdresandet men det kommer bidra till att öka intresset 

och skapa rubriker då människor i rymden är något speciellt som lockar. Inom en snar framtid planeras 

en reguljär rymdflygplats, antingen i Kiruna eller på en annan plats i Europa, med horisontella 

landningsbanor för att skicka upp människor och satelliter. Esrange väljer dock att avgränsa sig från 

själva uppskjutningarna och lägger istället sin fokus på forskningen kring ämnet (Tommy Lahti, 

intervju, 2016-04-25). 

 

4.1.2 Hållbarhet 

Vid frågan om vare sig det kommer vara hållbart både ekonomiskt och miljömässigt att tillgängliggöra 

kommersiell rymdfart för allmänheten svarade Leif Arndorff (rymdturism.se) med ett exempel från 

flygplanets historia och berättade att det var samma sak då. Att flyga var något exklusivt som bara vissa 

människor hade råd med. Det var inte förrän på 60-talet charterresorna tog fart och i samband med detta 

sänktes också priserna (Leif Arndorff, mejlintervju, 2016-05-01). 

 

‘’...Flygbiljetter på 20- och 30-talet vara mycket dyra och bara personer med tjocka plånböcker hade 

råd. Inte heller fanns det speciellt många aktörer i början. Resorna var korta och inte sällan var det 

exempelvis en resa över engelska kanalen.’’ - Leif Arndorff, mejlintervju, 2016-05-01. 

 

Även Mattias Abrahamsson från Esrange hade samma åsikt, genom att påpeka att resor till rymden är en 

typ av flygtrafik. I början var det dyrt och ovanligt att flyga och det var först efter andra världskriget 

som reguljärt flyg kom igång på riktigt. Därför är det inte omöjligt att tänka att priserna för rymdresor 

kan ha sjunkit rejält inom de kommande 50 åren. Det pågår i dagsläget ett utvecklingsarbete som ska 

hitta lösningar för att kunna få ner priset. Hittills har man lyckats sänka priset till 10.000 dollar per 

halvkilo som skickas upp till rymden, tidigare kostade denna vikt 20.000 dollar. Målet är att lyckas 

sänka priserna till en femtedel (Mattias Abrahamsson, intervju, 2016-04-25). 

 

Enligt Leif Arndorff är priserna, mellan $75.000 och $300.000 (ca 600.000 - 2 miljoner kronor), det som 

gäller för turistresor till rymden. I dagsläget rör det sig om korta suborbitala resor på endast tre till fyra 

timmar. Man antar dock att priserna kommer att sjunka och att resorna allt eftersom kommer bli längre 

ut i rymden. Om man drar paralleller till flygplanets historia kommer rymdresor med största sannolikhet 
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bli betydligt mer tillgängligt för en större massa cirka 30 år efter att de första kommersiella flygturerna 

startar och då hamnar vi runt år 2050 (Leif Arndorff, mejlintervju, 2016-05-01). 

 

När det kommer till miljöfrågan tror Leif Arndorff att utvecklingen inom kommersiell rymdfart kommer 

att leda till effektivare motorer och andra fördelar som skulle gynna både miljön och människan (Leif 

Arndorff, mejlintervju, 2016-05-01). Mattias Abrahamsson från Esrange förklarar att eftersom alla vill 

ha miljövänligt bränsle och många forskar för att hitta miljövänliga alternativ, kan detta komma att lösa 

sig i framtiden. I dagsläget använder den stora rymdfärjan sig utav ett bränsle gjort på väte och syre för 

sina huvudmotorer. Problemet med detta är dock att det är ett svårt bränsle att jobba med (Mattias 

Abrahamsson, intervju, 2016-04-25). 

 

4.1.3 Forskningsaspekten 

Forskningen kring rymden är något som är väldigt aktuellt i dag och forskare hoppas kunna skapa ett 

bättre liv på jorden med hjälp av satelliter. Man hoppas även att rymd Kiruna kan vara en del utav detta. 

Enligt Tommy Lahti är det nämligen inte en fråga om, utan när vi kommer behöva hitta andra platser att 

bo och leva på, något som Mattias Abrahamsson på Esrange håller med om (Tommy Lahti, intervju, 

2016-04-25). Då Esrange är Sveriges enda rymdbas har dom en central roll när det kommer till rymd 

Sverige. I dagsläget bedriver man endast forskning på Esrange och det finns planer på att uppgradera 

rymdbasen i framtiden. I projektet som kallas New Esrange, ingår planer på att bygga en helt ny 

uppskjutningsramp för att kunna skicka upp och placera satelliter i omloppsbana (Tommy Lahti, 

intervju, 2016-04-25). 

 

Rymdforskningen och den kommersiella rymdfarten kommer enligt Leif Arndorff skapa fler 

arbetstillfällen, ge ekonomisk tillväxt och ge samhällsnytta och välfärdsvinster långt utöver basområdet 

rymdfart (Leif Arndorff, mejlintervju, 2016-05-01). Kommersiell rymdfart ökar också på sikt, genom 

sin publika karaktär och koppling till att rymdforskning, intresset för teknik och naturvetenskap. Detta 

kan bidra till att fler utbildar sig inom dessa områden och skulle på så sätt underlätta försörjningen av 

ingenjörer och forskare till svensk industri (Leif Arndorff, mejlintervju, 2016-05-01).  

 

4.1.4 Kirunas turism och deras relation till rymden 

Då konceptet med kommersiell rymdfart fortfarande befinner sig i början av sin utveckling får man i 

dagsläget nöja sig med antingen konstgjorda upplevelser, som Virtual Reality, eller naturrelaterade 

rymdupplevelser. Naturligt mörka platser blir allt mer ovanligt i världen, och Kiruna är en av de få 

platserna på jorden där man kan se norrsken eftersom staden är belägen i den så kallade auroraovalen 

(Dharma Johansson, intervju, 2016-04-25).   

  

När det kommer till produktutveckling berättade Dharma om ett projekt där turismen delas upp i en så 

kallad forskningsdel och en paketerad del för turism. Målet med detta är att synliggöra forskningen i 

förhållande till turismen. Exempelvis genom etableringen av ett besökscenter på rymdbasen Esrange 

med syfte att besökare ska kunna lära sig om verksamheten som bedrivs där. Man vill kunna sprida 

kunskap och information samtidigt som man tjänar pengar på det, det är många som vill lära sig om 

området när de besöker en ny plats menar Dharma (Dharma Johansson, intervju, 2016-04-25). 
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I Kiruna finns det också planer på att ta fram ett science city (vetenskapscenter) för rymdupplevelser. 

Där planerar man på att ha virtual reality och interaktiva koncept för besökarna där man i samband med 

Aurora Sky station kombinerar detta med lärande, bland annat om klimatförändringar. Detta är dock 

inget som finns just nu utan är endast framtidsplaner (Dharma Johansson, intervju, 2016-04-25). 

 

Rymdraketbasen Esrange Space Center ligger belägen strax utanför Kiruna och tar i dagsläget emot ett 

begränsat antal besökare. Men tanken på att öka antalet besökare för turistsyfte var något de ansåg att 

man kunde spinna vidare på. Mattias Abrahamsson menade att det absolut var något de kan tänka sig att 

fortsätta med. Esrange har en kommersiell och publik del samt en skyldighet gentemot sina ägare 

(svenska staten) att visa upp sin verksamhet. Därför har man öppnat ett besökscenter, visitor center, för 

att på så sätt bli mer tillgängliga (Mattias Abrahamsson, intervju, 2016-04-25). 

 

4.2 Resultat av enkätundersökning 

När vi gjorde enkätundersökningen hade vi som mål att ha ett så brett urval av respondenter som 

möjligt. Detta resulterade i att vi hade alla frågor i enkäten på både svenska och engelska och totalt 

svarade 100 respondenter. Undersökningen hade respondenter i alla åldrar, där de yngsta var under 20 år 

och de äldsta var över 50 år. Majoriteten av respondenterna var mellan 21-30 år vilket var väntat med 

avseende på det forum som användes – Facebook. Majoriteten av respondenterna kom från Stockholms 

området (49 procent), 40 procent kom från resten av Sverige och 11 procent av respondenterna kom från 

andra delar av världen, Nederländerna, Brasilien, Bolivia och USA.  

  

Vårt syfte var främst att ta reda på människors allmänna kunskap om kommersiell rymdfart och 

rymdturism, om de skulle vara intresserade av en resa till rymden och hur mycket de i så fall skulle 

kunna tänka sig betala, samt deras tankar kring framtidsutvecklingen. De flesta respondenterna, 72 

procent, hade hört talas om rymdresor tidigare, men endast 45 procent visste vilken stad som huserar 

Sveriges enda rymdbas. 43 procent svarade att det skulle vara intresserade av en resa till rymden, medan 

26 procent inte var det. 31 procent svarade att de kanske var intresserade. Ett stort problem med 

rymdresor i dag är att priserna är väldigt höga. Vid frågan om hur mycket man skulle vara villig att 

betala för en rymdresa svarade 52 procent att de var villiga att betala upp till 100.000 kronor. Endast 3 

procent av alla respondenter skulle vara villiga att betala över en miljon kronor. Många var dock positivt 

inställda till framtidsutsikterna för kommersiella rymdresor. När vi frågade om de trodde att denna form 

av resande kommer att vara genomförbart i framtiden svarade hela 81 procent att det trodde det. 76 

procent av respondenterna trodde att kommersiell rymdfart och rymdresor kommer bli ett populärt 

resealternativ i framtiden.  

 

Sveriges enda rymdbas Esrange startade sommaren 2015 åter sitt visitor center igen med syftet att 

informera och utbilda besökare om deras verksamhet. Vid frågan om respondenterna skulle vara 

intresserade av att besöka en rymdbas i utbildningssyfte svarade 66 procent ja. I slutet av vår enkät gav 

vi våra respondenter möjligheten att skriva ner sina egna tankar och åsikter kring hela konceptet om 

kommersiell rymdfart. Några av kommentarerna vi fick var: 
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“Det är troligen alldeles för dyrt att genomföra rymdresor för allmänheten någonsin, då det krävs 

extremt mycket resurser för att genomföra en rymdresa överhuvudtaget. Dessutom är säkerhetsrisken i 

dagsläget alldeles för stor för att kunna garantera att personer som väljer att genomföra en rymdresa 

skall överleva från start till landning.” - okänd. 

 

“Even though I answered 'Yes' to most questions, I feel like it will be in maaany years from now.” - 

okänd. 

 

“Känns omöjligt men skulle vara mäktigt!” - okänd. 

 

‘’Hur skulle detta påverka miljön? Eftersom det är så "farligt" att flyga borde en rymdresa inte vara ett 

bättre alternativ’’ – okänd. 

 

‘’Det kommer bara att vara rika människor och "vanliga döda" som har sparat alldeles för länge som 

kommer ges möjligheten. Ganska meningslöst skulle ja säga med tanke på att kändisar inte häver ur sig 

särskilt mycket vettigt.’’ – okänd. 
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5. Analys 

5.1 Möjligheter och hinder inför framtiden 

Idag är människans närvaro i rymden ett faktum. Världen har bevittnat både den första människan i 

rymden år 1961, månlandning år 1969 och den första rymdturisten år 2001. Bemannade rymdresor är en 

avklarad målsättning och nästa steg inom utvecklingen är kommersiell rymdfart. Problemen med de 

ekonomiska, teknologiska och säkerhetsbaserade aspekterna för denna form av resande är däremot ännu 

inte lösta. Detta är anledningen till att många ställer sig kritiska till huruvida etablering av kommersiell 

rymdfart faktiskt är genomförbart. Trots framgången inom forskningen är kommersiella resor till 

rymden fortfarande relativt okänt för de flesta. Därför kommer the adoption period enligt Rogers (1983) 

variera när det kommer till diskussionen om huruvida etablering av kommersiell rymdfart är en 

realistisk framtida möjlighet. Enligt Rogers (1983) är det bland annat normkulturer och huruvida dessa 

är modernt eller traditionellt utformade i specifika samhällen, som kommer att prägla hur människor tar 

till sig denna innovation. Många människor menar att det inte är en fråga om, utan snarare när 

teknologin kan stödja denna etablering, vilket kan tyda på att dessa människor faller inom kategorin 

innovators. Andra är skeptiska och pekar framförallt på problemen med säkerhet och ekonomi. Dessa 

människor kategoriseras enligt Rogers (1983) som laggards. Loizou (2006) beskriver att tillsammans 

med tekniska hinder så tar bemannade rymdresor även upp frågor angående de lagliga aspekterna som 

man hittills aldrig övervägt eller planerat inför.  

 

Tommy Lahti berättade i den intervju vi gjorde, att dagens satellitforskning fokuserar på att ta fram 

produkter som är mindre kostsamma att tillverka, återanvändningsbara och mer tåliga. Det visar att 

forskningen går mot att sänka priserna för tillverkningen och då även rymdresorna i sig. I vår 

enkätundersökning ställde vi frågan hur mycket våra respondenter skulle vara villiga att betala för en 

resa till rymden. På detta svarade majoriteten (52 procent) att de skulle vara villiga att betala upp till 

100.000 kronor och 12 procent svarade att de kunde tänka sig att betala mellan 100.000 - 500.000 

kronor. Enbart 2 procent kunde tänka sig att betala 500.000 - 1 miljon kronor och 3 procent svarade att 

de skulle betala över 1 miljon. I vår intervju med Leif Arndorff berättade han att de korta suborbitala 

rymdresor som finns idag kostar mellan $75.000 och $300.000 (ca 600.000 - 2 miljoner kronor).  

 

Han drog även paralleller till flygplanets historia i jämförelse med rymdindustrin och hävdade att det 

finns likheter i utvecklingen. Han menade att rymdresor med största sannolikhet kommer vara betydligt 

mer tillgängligt för en större massa cirka 30 år efter att de första kommersiella flygturerna startade och 

då hamnar vi runt år 2050. I vår intervju med Mattias Abrahamsson försvarar även han utvecklingen av 

kommersiell rymdfart genom att förklara att rymdresor är en typ av flygtrafik. I början av 1900-talet när 

den första flygtrafiken började etableras var det dyrt och ovanligt att flyga och det var först efter andra 

världskriget som flygtrafiken kom igång på riktigt. Mattias Abrahamsson menar att ungefär samma 

utveckling väntas för kommersiella rymdresor. Människan flög i ungefär 100 år innan man kom ner till 

dagens priser. Den första bemannade raketen avfyrades år 1961 vilket betyder att de har passerat 50 år i 

flygtrafik. Därför är det inte omöjligt att priserna för rymdresor kan komma att sjunka rejält inom de 

kommande 50 åren. Det som slutligen avgör om etablering av kommersiell rymdfart blir genomförbart 

eller inte är ändå rymdindustrin och de aktörer som arbetar inom dessa forskningsområden. Ett sätt att 

komma vidare i processen är att analysera och utvärdera de organisationerna som är verksamma inom 

rymdindustrin. Det är viktigt att vara medveten om vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
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innovationen står inför både på mikro- samt makronivå. Genom att skapa en överskådlig bild av 

verksamheten ger det organisationen möjlighet att matcha de egna styrkorna mot de möjligheter som 

finns samt att upptäcka hot och svagheterna de står inför (Mossberg & Sundström, 2011). 

 

5.2 Lokalisering och marknadsföring 

Var man väljer att etablera kommersiell rymdfart kommer indirekt bestämmas av efterfrågan, eftersom 

kunden väljer varifrån de helst vill flyga. Därför är det extra viktigt att de platser som är intresserade av 

att anordna denna form av resor väljer att satsa aktivt på detta. För Kiruna, som redan har en rymdbas, 

innebär det att man måste visa upp sin ambition samt att man kan paketera och skapa ett attraktivt 

erbjudande för dessa möjliga kunder. Eftersom Kiruna är en av de få platserna där man kan se norrsken 

skulle sådana researrangemang kunna skapa mervärde för en resa. Ett sådant inslag skulle kunna ingå i 

marknadsföringen för att motivera just Kiruna som en plats där kommersiell rymdfart passar bäst. Även 

Karin Nilsdotter från Spaceport Sweden beskrev det som en enorm styrka för Sverige att ha både 

Spaceport Sweden med kommersiell och bemannad rymdfart samt Esrange med sina obemannade raket- 

och satellituppskjutningar. Hon menade att det skulle bidra till att skapa ett center of excellence med full 

servicebredd och med möjlighet att locka fler verksamheter till både Kiruna och Sverige. 

 

I dagsläget är det inte många som känner till Esrange eller ser på Kiruna som en typisk rymd- eller 

turiststad, vilket vår enkät visade då enbart 45 procent visste att Sveriges enda rymdbas är stationerad 

där. Detta innebär att ytterligare satsningar måste göras för att marknadsföra Kiruna och göra orten mer 

etablerad. Dock så visade vår enkätundersökning att det finns intresse, då 66 procent av våra 

respondenter svarade att de vill lära sig mer om rymden samt besöka en rymdbas i utbildningssyfte. 

Detta intresse kan underlätta arbetet med att marknadsföra Kiruna som en rymdstad. Det har funnits 

planer på att etablera ett besökscenter i anslutning till Esrange för att låta besökare delta i forskningen. 

Mattias Abrahamsson som arbetar på Esrange har förklarat att de har en skyldighet gentemot den 

svenska staten att visa upp sin verksamhet och detta skulle kunna ta praktisk form i ett besökscenter. 

Även Kiruna Lapplands turistbyrå har haft planer på att skapa ett besökscenter där man skulle kunna 

kombinera turism med lärande. Precis som Backman (2015) beskriver att etableringen av ett 

besökscenter och ett framtida Science city i Kiruna också inkluderar en diskussion om framtida 

cyberresor som en del i detta koncept. Detta koncept driver även Dharma Johansson på Kiruna Lappland 

turistbyrå som i vår intervju säger att det finns planer för att etablera just virtual reality och interaktiva 

koncept för besökare. Planerna är att göra detta i samarbete med Aurora Sky station och kombinera den 

virtuella upplevelsen med lärande. Dharma Johansson anser att besöksantalet skulle öka betydligt om 

detta genomfördes, omsättningen skulle öka och i förlängningen även locka fler rymdaktörer.  

 

Prideaux och Singer (2005) skriver om styrkan hos virtuella upplevelser och de menar att en upplevelse 

av cyberresor (virtual reality) skulle kunna fungera som ett substitut för bemannade rymdfärder tills 

teknologin inom området kan möta efterfrågan. De menar att det finns möjligheter för AI (Artificial 

Intellegence) och teknik att samverka. Kombinationen dator-människa kan skapa nya former av virtuella 

upplevelser och bli en ny form av cyberturism. Cyberturism kan tack vare dagens teknik kopplas till det 

sammanhang som önskas, som till exempel med rymdupplevelser. Turistindustrin skulle kunna vara en 

del av den utvecklingen och därmed bidra till ett resande utan begränsningar i tid, distans eller 

kostnader. Detta skulle kunna vara ett temporärt substitut som kan sprida kunskap och öka allmänhetens 
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intresse till rymden. Rymdresor i cyberrymden tills tiden är mogen och teknologin finns för att kunna 

etablera kommersiell rymdfart. 

 

5.3 Etablering av kommersiell rymdfart 

Som tidigare nämnts är konceptet med kommersiell rymdfart något som ökat i populäritet de senaste 

åren. En bidragande faktor är forskningen som gjort stora framsteg och förändrat vår syn och kunskap 

om rymden. Detta visade bland annat Dennis Tito som år 2001 blev den första rymdturisten från jorden. 

Maslows (1968) teori menar också att människans drivkraft att nå självförverkligande är ett av de mest 

grundläggande behoven vi har. Reseindustrin är en av de mest expansiva branscherna i dagens samhälle 

och människor letar ständigt efter nya upplevelser och söker efter det som känns unikt. Rymden är både 

nytt och unikt, så nära det helt okända som mänskligheten än så länge har nått. Detta menar Maslow, 

innebär inte bara att efterfrågan på kommersiell rymdfart redan finns utan kommer att öka (Maslow, 

1968). 

 

Det finns fortfarande stora risker med bemannade rymdresor. För att klara en sådan resa måste man ha 

god fysik och vara i god form. Till detta kommer kostnaderna för sådana resor som idag är skyhöga. 

Men Prideaux och Singer (2005) skriver också att historien upprepade gånger visat att nya tekniker kan 

utvecklas och hitta lösningar på de problem som idag verkar olösbara. Man kan jämföra rymdresor med 

flygindustrins utvecklingen. Rymdforskningen ger innovationer som även förbättrar människans tillvaro 

på jorden, förutom det som tillkommer utvecklingen av kommersiell rymdfart. I vår intervju med 

Mattias Abrahamsson på Esrange Space Center i Kiruna styrker även han hur rymdforskningen bidragit 

med positiva aspekter för mänskligheten. Enligt Prideaux och Singer (2005) finns det mycket som tyder 

på att etablering av kommersiell rymdfart är ett tänkbart framtida scenario. Där ligger betoningen på 

framtiden eftersom teknologi, ekonomi och säkerhetsaspekter ännu inte uppfyller kraven för att göra 

detta genomförbart. De styrker denna teori genom att titta på hur långt forskningen ändå har kommit och 

även de drar paralleller till flygindustrins utveckling som för hundra år sedan stod inför liknande hinder 

som rymdindustrin står inför idag. Även NASA gick ut på en presskonferens år 1998 inför kongressen i 

USA och bekräftade att kommersiell rymdfart är både möjligt och ekonomiskt försvarbart. 

 

I vår enkät undersökte vi våra respondenters intresse av att resa till rymden. Där visade resultatet att 43 

procent var intresserade mot 26 procent som inte var det, medan 31 procent svarade kanske. Utifrån den 

frågan kan vi se att majoriteten skulle vara intresserade av att resa till rymden och att det finns en 

efterfrågan hos våra respondenter att veta mer om rymden. Vi antar att de 31 procent av respondenterna 

som svarade “kanske” saknar tillräckligt med information om ämnet för att ge ett ja eller nej som svar. 

Ytterligare en av våra enkätfrågor berörde frågan ifall kommersiella rymdresor kommer vara 

genomförbart i framtiden. Här svarade 81 procent att de trodde att de skulle kunna vara genomförbart 

mot de 19 procent som inte trodde det. Vi frågade även om populariteten av fenomenet rymdresor som 

ett framtida resesätt där 76 procent av respondenterna trodde att det skulle bli ett framgångsrikt framtida 

resesätt och 24 procent svarade nej. Här ser vi tydligt att det är en stark majoritet av våra respondenter 

som både tror att kommersiell rymdfart kommer vara genomförbart i framtiden och att dem tror att det 

kommer bli ett populärt resealternativ. Vi anser att vår enkätundersökning påvisar att kommersiell 

rymdfart är ett ämne som människor vill veta mer om och är intresserade utav. Men när vi frågade efter 

våra respondenters allmänna funderingar svarade majoriteten att de ställer sig kritiska till utvecklingen 
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av kommersiell rymdfart för allmänheten och att just säkerhetsaspekten och prisnivån är något som 

människor betvivlar kommer kunna lösas. Trots dessa tvivel tycker de flesta att tanken om fenomenet är 

intressant och att de vill veta mer troligtvis på grund av att de besitter knapphändig information kring 

ämnet. 

  

Doule (2014) skriver att forskare uttalat sig om att framtida massturism till rymden kommer att fortsätta 

utvecklas främst inom området för korta suborbitala flygningar eftersom det är inom detta område 

priserna kommer bli lättast att pressa ner tack vare material- och bränsleutvecklingen. Han skriver även 

att det är de rymdturisttjänster som kan erbjuda det lägsta priserna som kommer utvecklas signifikant 

över de kommande åren. Enligt Doule (2014) kommer utvecklingen av kommersiell rymdfart i 

slutändan avgöras utefter möjligheten till total säkerhet och transportmöjligheter. På grund av de 

extrema förhållandena som det innebär att resa till rymden behöver en farkost ha total kontroll i alla 

lägen vilket innebär att transport till rymden är beroende av system som övervakas från markstationer på 

jorden.  
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6. Resultat och Slutsats 

 

I vårt arbete har syftet varit att undersöka om en framtida etablering av kommersiell rymdfart är en 

realistisk eller orealistisk framtida möjlighet i Sverige. Vi har även tittat på hur Sveriges enda 

rymdraketbas Esrange Space Center tillsammans med andra relevanta aktörer inom rymdindustrin kan 

bidra till detta. Vi har arbetat utifrån tre frågeställningar som vi formulerat enligt nedan: 

 

 Hur har utvecklingen sett ut samt vilka svårigheter står rymdindustrin inför vad det gäller 

etablering av kommersiell rymdfart? 

 Hur kan större vetskap om Kiruna som rymdstad, tillsammans med Esrange Space Center och 

andra relevanta aktörer, bidra till att etablera kommersiell rymdfart i Sverige? 

 Är kommersiell rymdfart en realistisk eller orealistisk framtida möjlighet? 

 

6.1 Hur har utvecklingen sett ut 

Våra intervjuer med relevanta representanter från olika företag där alla har sin unika koppling till 

rymden har visat att utvecklingen av kommersiell rymdfart står inför vissa svårigheter. Dessa hinder är 

framför allt aspekterna av säkerhet, miljö och ekonomiska kostnader. Informationen från våra 

intervjupersoner sammanslaget med resultatet från vår enkätundersökning visar att priset är en av de 

mest avgörande faktorerna för utvecklingen av kommersiell rymdfart. Majoriteten i vår 

enkätundersökning var villiga att betala upp till 100.000 kronor och 12 procent kunde tänka sig att 

betala mellan 100.000 - 500.000 kronor. Resterande respondenter svarade att de inte skulle betala något 

av de ovanstående. Detta styrker att priserna kommer behöva sänkas avsevärt för att allmänheten ska 

vara intresserade av denna typ av resa, vilket i tur sin också beror på den tekniska utvecklingen. 

 

Mattias Abrahamsson försvarar utvecklingen av kommersiell rymdfart i vår intervju genom att jämföra 

med flygindustrins utveckling. Han menar på att människan flög i cirka 100 år innan priserna sjönk och 

att den första bemannade raketen avfyrades år 1961. Därför är det inte omöjligt att tänka att priserna för 

rymdresor kan ha sjunkit rejält inom de kommande 50 åren. Även Doule (2014) hävdar att framtida 

massturism till rymden kommer att fortsätta utvecklas främst inom området för korta suborbitala 

flygningar där priserna kommer bli lättast att sänka tack vare material- och bränsleutvecklingen. 

Prideaux och Singer (2005) skriver bland annat att historien upprepade gånger påvisat att nya tekniker 

kan utvecklas och möjliggöra förut omöjliga lösningar på de nutida problemen vi står inför. Enligt 

Tommy Lahti är det nämligen inte en fråga om, utan när vi kommer behöva hitta andra platsen utanför 

jorden att bo och leva på. Dennis Tito har trots alla hinder redan gjort ett besök i rymden som den första 

betalande rymdturisten och detta påvisar ändå att utvecklingen sakta går framåt samt att efterfrågan 

finns. 

 

Rogers (1983) beskriver i sin teori att människor tar sig an innovationer olika fort och att samhällen 

präglas utifrån normkulturer som kan påverka denna process. Maslows (1968) teori visar på att behovet 

av självförverkligande finns hos de människor där de mest grundläggande behoven är tillfredsställda. 

Rymden är än så länge så långt som mänskligheten har nått och detta visar enligt Maslow (1968) att 

efterfrågan på kommersiell rymdfart inte bara finns utan kommer att öka. Samtidigt är det då avgörande 

enligt Maslow (1968) att de grundläggande behoven, trygghet, säkerhet och välmående kan uppfyllas. 
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Vi undersökte även hur intresset såg ut inför en framtida resa till rymden, där det visade att 43 procent 

av våra respondenter var positivt inställda. 26 procent respektive 31 procent svarade nej och kanske, 

vilket kan härledas till Rogers (1983) teori om att vissa människor ställer sig mer skeptiska till nya 

innovationer än andra. Vissa människor kan även sakna tillräckligt med information om ämnet för att 

skapa sig en uppfattning. 

 

6.2 Sveriges framtida fokus 

Eftersom det med stor sannolikhet endast kommer finnas plats för två rymdhamnar i Europa är det 

viktigt att Sverige arbetar aktivt med att utmärka sig och locka besökare då det är turisterna som 

kommer påverka vart rymdhamnarna slutligen etableras. Eftersom Kiruna huserar landets enda rymdbas 

för satellit- och raketuppskjutningar skulle de tillsammans med Spaceport Sweden kunna bidra till en 

enorm styrka för Sverige. Tack vare forskningen på Esrange ligger Sverige i framkant när det gäller att 

försöka etablera kommersiell rymdfart samt har osedvanligt goda förutsättningar att bli en ledande 

nation i en högteknologisk och innovativ industri. Detta skulle att stärka landets attraktions- och 

konkurrenskraft samt bidra till nya jobb, tillväxt, teknik, innovation och även attrahera talang, 

etableringar och investeringar. Destinationens logi, infrastruktur och närliggande övriga aktiviteter är 

något som kommer spela in i valet av destination. Något som talar för att använda Kiruna som stad för 

kommersiell rymdfart är att de har mycket obebodda landytor vilket fyller en viktig säkerhetsaspekt och 

försäkrar att uppskjutningsbanan inte stör eller påverkar boende i närheten. Kirunas planer på att 

etablera ett science city med rymdtema, virtual reality och interaktivt koncept är ett steg i rätt riktning 

för att få upp ögonen för Kiruna, både för svenska turister men även för internationella besökare. 

 

Om Kiruna fortsätter med sin planerade utveckling anser vi att de har goda möjligheter att bli Sveriges 

ansikte för kommersiell rymdfart. Dock anser vi att staden ännu inte lever upp till sin fulla potential som 

rymd- eller turiststad då det finns en större efterfrågan än vad som motsvarar utbudet för deras besökare, 

i form av logi, kommunikationer samt organiserade attraktioner. Då konceptet med kommersiell 

rymdfart fortfarande ligger i framtiden är det extra viktigt att Kiruna och Sverige tar plats och visar 

framfötterna så att de är redo när det väl är dags att etablera en kommersiell rymdhamn i Europa. 

 

6.3 Etablering av kommersiell rymdfart 

Sammanfattningsvis så råder det en meningsskiljaktighet huruvida kommersiell rymdfart är ett 

realistiskt framtidsmål eller inte. I dagsläget saknas teknologin för att genomföra rymdresor som en 

form av massturism, men mycket inom forskningen tyder på att det kommer bli verklighet i framtiden. 

Det går ännu inte att säga exakt när teknologin lyckas överkomma dessa hinder men forskningen, 

rymdintresserade privatpersoner och privata aktörer visar på att viljan och motivationen finns för att 

detta ska bli verklighet. Prideaux och Singer (2005) skriver utifrån sin teori ”a range of futures” att 

kommersiell rymdfart är ett tänkbart framtida scenario sett till den rådande forskningen och kunskapsbas 

vi besitter idag. Genom att jämföra med flygindustrins utveckling från det första flygplanet till den 

första reguljära flyglinjen så visar detta på att när forskningen väl har de rätta komponenterna så är det 

inte en fråga om vi kommer ha kommersiella rymdflyg, utan när.  
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7. Förslag till vidare forskning 

För att ytterligare utveckla vår undersökningsstudie skulle det vara intressant att delta i någon variant av 

rymdresa för att få en bättre förståelse för ett så pass outvecklat fenomen. Vi hade även velat göra fler 

bredare undersökningar antingen internet- eller pappersbaserade angående olika respondenters kunskap 

och åsikter om ämnet för att mer djupgående få veta hur intresset ser ut i Sverige för etableringen av 

kommersiell rymdfart. Vi hade också velat observera de redan etablerade turistaktiviteterna i Kiruna i 

form av rymdrelaterade upplevelserna från marken som till exempel norrskensflygningar. Det hade 

också kunnat varit intressant att tillföra fler intervjupersoners kunskap inom övriga områden av 

rymdindustrin. 
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Bilaga 1 – Applicering av SWOT-Analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Intervjufrågor till Karin Nilsdotter  

 

 Vad är din bakgrund/utbildning - relaterat till rymden. Hur började du arbeta med just detta? 

 Hur ser ditt arbete ut på spaceport Sweden? Gör du andra saker utöver det? 

 Samarbetar Spaceport Sweden med andra företag? Hur ser dessa samarbeten ut? 

 Tror du att det kommer vara hållbart både ekonomiskt och miljömässigt att tillgängliggöra 

rymdturism för allmänheten. Varför? 

 Hur långt har forskningen kommit när det gäller material och återvinning samt bränsle-frågor? 

Vilken informationskälla? 

 Hur tror du att utvecklingen kommer se ut för Sverige(Esrange) specifikt? 

 Du nämnde i ett av mejlen att som det ser ut idag så kommer ni inte ha hubben i Kiruna. Varför 

och vart finns det annars möjlighet att vara? 

 Hur ligger Sverige till i utvecklingen sett till andra länder? Vilka ligger i framkant? 

 Vad är det senaste genombrottet inom rymdutveckling? 

 Vad tror du att Sveriges roll kommer vara i förhållande till framtidens rymdresande? 

 Vad är era framtidsmål och visioner? (Mer detaljerat) 

 Vilken målgrupp riktar ni er till? 

 Vad kommer krävas utav resenärerna? Fysik, pengar etc. 

 Det nämns i bland annat destination rymden-rapporten samt i annan information vi hittat om ett 

besökscenter i Kiruna. Vi undrar då ifall detta syftar till besökscentret som är etablerat ute på 

Esrange? Vilka framtidssatsningar (mer detaljerat) och framtidsplaner finns för detta inom den 

närmsta framtiden? 

 Vi är också nyfikna på detta science city, vad innebär konceptet mer detaljerat? Vad är planerna 

för detta, vart är det tänkt att byggas och är det på väg att etableras eller är det fortfarande i 

planeringsstadiet? 

 Är det tänkt att Esrange besökscenter ska utvecklas till detta science city? Vad krävs för att det 

ska bli genomförbart, vilka komponenter krävs? 

 Om Sverige blir valt som ett av de två länder i Europa som får möjligheten att etablera en ny 

rymdhamn, vem tar beslutet då om vart den nya rymdbasen ska byggas? 

 Vilka länder tror du (förutom UK) är Sveriges största konkurrenter gällande detta? 

 Vad tror du Esrange kommer att ha för roll i framtiden om den nya rymdhamnen etableras i 

Sverige? 

 Är tanken att den nya rymdhamnen ej ska vara en statlig organisation då den ska arbeta mot 

kommersiell rymdfärd? Vem kommer då äga rättigheterna? 

 Vi läste i destination rymden att Luleå har kriterier för att bli en av de möjliga rymdhamnarna i 

Europa. Vi tolkar det som att Esranges verksamhet kommer förbli som den är i dag (inriktad mot 

forskningsaspekter och tester) och att man istället etablerar en ny rymdhamn som mer kommer 

att fokusera på kommersiell rymdfärd? 

 

 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 - Intervjufrågor till Tommy Lahti  

 

 Berätta mer detaljerat vad ni arbetar med på Progressum? Hur började du arbeta med detta? 

 Vad har ni för framtidsmål och förhoppningar för Kiruna som stad, men även för turismen? 

 Vilka är de främsta framgångarna Kiruna upplevt tack vare initiativ från Progressum? 

 Vilka samarbetspartners arbetar ni med och hur fungerar dessa samarbeten? 

 Vad innebar det samt vad hände när Kiruna stad “flyttades”? 

 Ser ni en ökning av Kiruna stad, alltså tillväxt av invånare, yta och företag? 

 Är det märkbart i ert vardagliga liv att Esrange är etablerat just här 

 Hur anser du att Esrange påverkar/bidrar till Kiruna som stad? 

 Ser du rymdbasen Esrange som en del av Kirunas framtida utveckling? Tror du det kan bidra 

positivt till Kirunas varumärke? 

 Anser du det ekonomiskt och miljömässigt hållbart att satsa resurser på rymdforskning och att 

eventuellt kommersialisera rymdturism för allmänheten i framtiden? Varför? 

 Hur tror du att utvecklingen kommer se ut i framtiden för Sverige(Esrange) specifikt / Kiruna när 

det gäller rymdturism? 

 Vad tror du att Sveriges roll kommer vara i förhållande till framtidens rymdresande? 

 Vad skulle du säga är Kirunas styrkor som stad? 

 Vilka näringar är störst i Kiruna? 

 Arbetar ni mot någon specifik målgrupp? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 - Intervjufrågor till Dharma Johansson  

 

 Hur många besökare har Kiruna per år? 

 Vilka är de främsta reseanledningarna för att besöka Kiruna? Skiljer det mycket på sommar- 

gentemot vinterhalvår? 

 Har det skett en stegvis ökning eller minskning i besökarantalet(turismen) till Kiruna? 

 Är det främst internationella eller inhemska turister/besökare? 

 Har turistbyrån något samarbete med till exempel Esrange? 

 Är det märkbart i ert vardagliga liv att Esrange är etablerat just här? 

 Hur insatt är du i Esranges utveckling under åren samt dess uppskjutningar? 

 Du nämnde på telefon att det var uppdelat i en forskningsdel och en paketerad del för turism. 

Utveckla gärna vad det innebär? 

 Har Kiruna kapacitet att ta emot fler besökare än vad ni gör i dagsläget? 

 Vilka orter i närheten är andra populära platser att besöka (för turister, lokalbor?) 

 Vad vet du om att Kiruna stad var tvungen att flyttas? När, var, hur gick det? 

 Vad arbetar ni på turistbyrån med mer detaljerat, förutom det uppenbara uppgifterna? 

 Vad är era framtidsmål och förhoppningar, för Kiruna och dess turism? 

 Hur tror du att utvecklingen kommer se ut i framtiden för Sverige (Esrange) specifikt/Kiruna när 

det gäller rymdturism? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5 - Intervjufrågor till Mattias Abrahamsson  

 

 Vad är din bakgrund/utbildning - relaterat till rymden? 

 När startade du din karriär på Esrange och vad var din vision då? 

 Hur ser ert samarbete (relationen) ut med SSC (Swedish space Corporation) samt dess 

dotterbolag Space Repulsion? 

 Hur ser verksamheterna ut i de olika städerna i Sverige där SSC är aktiva?  

 Har ni samarbete med andra “rymdföretag utöver SSC? (Spaceport Sweden, Virgin Galactic?) 

 Vad innebär det att ni är en ”rymdraketbas”? 

 Vad innebär samarbetet NEAT (North European Aerospace Test Range) 

 Ni arbetar mycket med satellitkommunikation, vad innebär detta? 

 Vad är Esrange Andøya Special Project?  

 Tror ni att Esrange etablering i Kiruna bidragit till ökat turismflöde? (Besöksgrupper etc., 

Norrsken) 

 Tror ni att det kommer vara hållbart både ekonomiskt och miljömässigt att tillgängliggöra 

rymdturism för allmänheten. Varför? 

 Vad är era framtidsmål och förhoppningar för rymdresor/rymdturism? 

 Hur långt har forskningen kommit när det gäller material och återvinning samt bränsle-frågor? 

Vilken informationskälla? 

 Vad tror ni att Esrange roll kommer vara i förhållande till framtidens rymdresande? 

 Hur tror du att utvecklingen kommer se ut i framtiden för Sverige(Esrange) specifikt/Kiruna när 

det gäller rymdturism?? 

 Kommer det etableras kommersiella rymdflygningar från Esrange i framtiden och hur kommer 

dessa då ta form? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Robotf%C3%B6rs%C3%B6ksplats_Norrland


 

 

Bilaga 6 - Intervjufrågor till Leif Arndorff  

 

 När startades detta företaget och vad var visionen? 

 Vad är skillnaden mellan Spaceera och rymdturism.se (mer specifikt)?  

 Vad är din bakgrund/utbildning - relaterat till rymden? 

 Hur ofta föreläser du? 

 Vad arbetar er verksamhet med? (Mer djupgående) 

 Vad fick dig att vilja arbeta med detta? 

 Vilken målgrupp riktar ni er till? 

 Vilken är er största informationskälla? Samt, hur ser ni till att vara källkritiska? 

 Vad är era framtidsmål och förhoppningar för rymdresor/rymdturism? Varför? 

 Tror ni att det kommer vara hållbart både ekonomiskt och miljömässigt att tillgängliggöra 

rymdturism för allmänheten. Varför? 

 Hur långt har forskningen kommit när det gäller material och återvinning samt bränsle-frågor? 

Vilken informationskälla? 

 Varför tycker du att rymdforskning och rymdturism är något som borde utvecklas och forskas 

mer om? 

 Hur tror du att utvecklingen kommer se ut för Sverige specifikt? 

 Har ni samarbete med andra “rymdföretag? 

 Vilka företag anser du framträdande inom rymdturismen/rymdforskningen? 

 Hur tjänar ni pengar på er verksamhet? Har ni sponsorer? 

 Vilka använder sig av er hemsida? 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 7 - Intervju med Tommy Lahti, Progressum, 25/4/2016 

 

Progressum är Kirunas näringslivsbolag och startades 1997. I dagsläget har de 35 ägare, dessa är olika 

företag, organisationer och Kiruna kommun. Det Progressum gör är att utveckla Kirunas näringsliv 

genom olika evenemang och projekt som de genomför.  I intervjun med Tommy berättade han om ett 

projekt där de hjälpte till att starta upp lokala flyglinjer då det är besvärligt att åka bil uppe i Kiruna. 

Detta resulterade i en flyglinje som gick mellan Kiruna - Gällivare - Luleå.  

Progressum är en del av Rymdrådet som består av tolv olika aktörer. Rymdrådet har som syfte att 

planera och ansvarar för gemensamma utvecklingsområden med gemensamma målsättningar för Space 

Kiruna. ‘’Inom Space Kiruna samverkar alla rymdaktörer i regionen med den gemensamma visionen att 

bygga Europas mest mångsidiga rymdstad och stärka ett oberoende europeiskt tillträde till rymden’’ 

(Intervju, 2016-04-25). Rymdrådet startades upp år 1957, vilket gör de jämngamla med Sputnik som var 

det första föremålet tillverkat av människor som sattes i omloppsbana runt jorden. Tommy nämnde även 

att rymdbasen Esrange firar 50 år detta år och berättade kort om deras samarbete med IRF(Institutet för 

rymdfysik).  

 

Spaceport Sweden började som ett projekt där Rymdbolaget, SSC och Progressum drev olika aspekter 

av det hela. Tanken var att kunna sälja resor ifrån ett arktiskt område upp till rymden. Detta var något 

som hela rymdsverige ställde sig bakom och även ICE Hotell vilket lockade Virgin Galactic (skapat av 

sir Richard Branson). Fördelen att välja Kiruna för detta projekt, menar Tommy, är att det finns mycket 

samlat på en liten yta som arbetar med målet att komma till rymden. I intervjun förklarar Tommy att 

man samtidigt vill skapa ett paketerbjudande när man i framtiden köper denna typen av resor, med 

exempelvis tre dagars träning, samt att det ska finnas anledningar för släktingar att komma dit också 

medans en åker på resan.  

 

Forskning kring rymden är något som är väldigt aktuellt i dag och forskare hoppas kunna skapa ett 

bättre liv på jorden med hjälp av satelliter, och man hoppas att rymd Kiruna kan vara en del utav detta. 

Just nu sker det ett pågående arbete kring att etablera små satelliter med syfte att knuffa undan asteroider 

ur sin bana för att undvika att de kolliderar med jorden. Ett projekt som Tommy berättade om var 

Rosetta expeditionen där man jagade ikapp en komet under 10 år med syfte att undersöka vare sig det 

finns vatten och möjligt liv någon annanstans. Enligt Tommy är det nämligen inte en fråga om utan när 

vi kommer behöva hitta andra ställen att bo och leva på. Det finns även planer på att runt 2030 skicka 

upp först en raket och sedan en sond med Jupiter som mål. Detta projekt beräknas ta åtta år för den att 

nå sitt mål och sedan kunna sända ner data till jorden med syftet att se ifall det finns möjligheter till liv 

någon annanstans.  

 

Helene Hellmark Knutsson som är minister för högre utbildning och forskning har poängterat att 

Sverige har strategiska resurser inom rymden som de ska fokusera på, t.ex. rymdbasen Esrange. Detta 

kan även bidra till samhällsnyttan i Kiruna då det hjälper till med tillväxten, bidrar till nya jobb och 

skapa intresse. 

Då Esrange är Sveriges enda rymdbas har dom en ganska stor roll när det kommer till rymd Sverige. I 

dagsläget bedriver man endast forskning på Esrange och ett av de vanligaste experimenten de utför är 



 

 

med så kallade sounding rockets som kan komma upp till 70 mils höjd. Efter uppskjutningen svävar de i 

ungefär 7-8 minuter med hjälp av centrifugalkraften för att samla upp informationen för experimentet 

innan de ramlar ner igen. Det finns planer om att uppgradera rymdbasen i framtiden, ett projekt som 

kallas New Esrange, där man vill bygga en helt ny uppskjutningsramp för att kunna skicka upp och 

placera satelliter i omloppsbana.  

 

Tommy förklarar att den forskning som idag bedrivs kring satelliter kretsar kring att ta fram satelliter 

som är billigare att tillverka, mindre samt mer tåliga. Den stora fördelen med satelliter är att de både kan 

ge information i realtid samt över flera decennier, vilket är av stor nytta för entreprenörer. Mycket av det 

vi använder i vårt dagliga liv är också beroende av satelliter, exempelvis GPS, använda satelliter för att 

synkronisera tiden samt andra vardags applikationer. 

 

Det som gör Esrange unikt i Europa är dess tillgång till ett stort tomt område utan någon bosättning 

vilket gör att de kan skicka upp raketer och ballonger som sedan kan landa utan att störa någon. Detta 

kommer dock inte vara tillräckligt om framtidsplanerna om att skicka upp satelliter blir en verklighet då 

man antingen kommer behöva skicka satelliten över Norge eller södra delar Sverige. Det absolut 

smidigaste skulle vara att skicka satelliten över Norge, dock så uppstår det en problematik i detta då man 

måste passera ett annat landsgränser på en höjd av 10 mil och mer för att undvika att göra intrång på 

deras territorium. Det finns nämligen en risk att landet säger nej till detta annars. 

 

Vid frågan om framtidsplanerna för kommersiell rymdfart berättar Tommy vad som faktiskt definierar 

det konceptet. Det som krävs är att man åker upp till minst 10 mils höjd för att sedan landa på samma 

ställe. Detta är dock något som fortfarande ligger långt fram i tiden men vissa företag har redan börja 

utveckla flygplan som kommer kunna utföra dessa resor. Ett av dessa företag är Virgin Galactic som 

dock fick ett smärre bakslag när ett av deras testplan kraschade. I samband med att man upptäcker nya 

resesätt kommer fler risker man måste ha i åtanke när man försöker möjliggöra resandet. För det första 

reser man i en helt annan hastighet, man behöver längre landningsbanor och resenärerna behöver vara 

mer anpassade för att klara av resans påfrestning på kroppen. 

 

Tillskillnad från andra forskningar så bekostas detta ej av skattemedel utan av rika människors överskott 

och förhoppningar. Det som sedan kommer avgöra vart på jorden de väljer att sätta sitt avtryck är var de 

kommersiella aktörerna tror de kommer kunna sälja biljetter ifrån. Mycket hänger på destinationens 

infrastruktur och som det ser ut idag är det inte säkert att Kiruna har den platsen. Något som är 

avgörande är det tekniska kring landningen, att man har en bana som är tillräckligt lång, hur nära det är 

till närmsta by samt säkerhets- och bullerzoner. Då man inte än vet hur dessa plan kommer se ut är det 

svårt att veta vilka anpassningar man behöver göra för att ackommodera det. 

 

I dagsläget har drygt 500 astronauter varit ute i rymden. Det har antingen varit militärer eller 

vetenskapsmän som tränats i flera månader för att uppfylla ett syfte, ingen som har gjort det endast för 

nöjets skull. Kommersiell rymdfart är endast en liten del av rymdresande men det kommer bidra till 

intresset och skapa rubriker då människor i rymden är något speciellt. Inom en överskådlig framtid 

planeras det att skapa en reguljär flygplats, antingen i Kiruna eller annat ställe i Europa, med en 

horisontella landningsbanor för att skicka upp människor och satelliter. Esrange väljer dock att avgränsa 

sig från själva uppskjutningarna och lägger istället sin fokus på forskningen kring det hela. Detta för att 



 

 

undvika eventuella stämningar eftersom de inte ”tål” olyckor på samma sätt som exempelvis Virgin 

Galactic då SSC är statligt ägd. 

 

Mot slutet av intervjun med Tommy berättade han om det faktum att Kiruna stad ska flytta. Detta på 

grund av att malmtunneln, som är 4 km lång och 100 meter bred, lutar in mot staden. Lutningen hos 

malmen gör att gråberg från hängväggen rasar in och fyller igen hålrummen som bildas vid 

malmbrytningen. Detta gör att det bildas spänningar i berget som gör att det spricker och successivt 

följer med nedåt.  I den nya staden kommer satsningar fokuseras på kopplingar till rymden i form av 

exempelvis 3D upplevelser, antingen via duk eller glasögon där man kommer kunna bestämma vart i 

rymden man vill åka. Man vill göra informationen om rymden lättillgänglig i form av Virtual Reality. 

Enligt Tommy ska rymden få en tydligare plats i det nya Kiruna. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 8 - Intervju med Dharma Johansson, Kiruna Lappland turistbyrå 25/4/2016 

Kiruna är en stad som berörs mycket av turistnäringen. I den senaste rapporten, som finns tillgänglig i 

dagsläget, från 2014 hade Kiruna 613.000 kommersiella övernattningar Dharma Johansson på Kiruna 

Lapplands turistbyrå berättar att det är en ökning på 10% under de senaste 10 åren och att man räknar 

med en tillväxt på 4% varje år. Hon berättade även att Kiruna är den största destinationen i 

Norrbotten/Lappland. Av alla besökare 2014 var 79 % av dessa svenskar, men det var även vanligt med 

besökare från Norge, England, Tyskland och Storbritannien. Det är inte heller ovanligt att japaner 

kommer på besök till Kiruna. Anledningen till detta är för att japanska forskare samarbetar med Esrange 

när det kommer till rymdforskningen samt att norrskens fenomenet är väldigt populärt hos dom. 

 

Som det ser ut idag är Kirunas kapacitet när det kommer till att ta emot besökare något som skulle 

behöva utvecklas ifall turismen öka. Kiruna Lappland står bakom nationella mål om fördubblad 

omsättning till år 2020 och de arbetar på olika sätt för att möjliggöra detta, exempelvis genom att 

erbjuda olika paket för olika målgrupper och marknader. Då Lappland är en väldigt stor destination i sig 

har det varit prat om att man eventuellt ska kunna dela upp den i Micro destinationer så man enklare kan 

avgränsa sig till olika besöksattraktioner m.m. Kiruna stad är även mitt uppe i en flytt, vilket Dharma 

tror kan bli en reseanledning i sig. När den nya staden väl har etablerat sig är det viktigt att se till att de 

har den rätta bäddkapaciteten för att ta emot besökare. I dagsläget står Kiruna C för 38% av 

bäddkapaciteten i Lappland, medan Kiruna fjällen har den största kapaciteten på 46%. 

 

Dharma, som är projektledare för hållbar destinationsutveckling, berättar att några av de främsta 

reseanledningarna för att besöka Kiruna Lappland är ICE Hotell och Aurora Sky station i Abisko, vilket 

i sig skulle kunna klassas som en form av kommersiell rymdfart då man reser dit för att se 

himlafenomen.  

 

När det kommer till produktutveckling berättade Dharma om ett projekt när man delar upp turismen i en 

så kallad forskningsdel och en paketerad del för turism. Målet med detta är att synliggöra forskningen i 

förhållande till turismen, t.ex. att man skapade ett besökscenter på Esrange för att man som besökare ska 

kunna lära sig om verksamheten som bedrivs där. Man vill kunna sprida kunskap och information 

samtidigt som man tjänar pengar på det, det är många som vill lära sig när de besöker en ny plats menar 

Dharma. 

 

Vid ämnet om kommersiell bemannad rymdfart får vi reda på att det finns planer på att ta fram ett 

science city(vetenskapscenter) för rymdupplevelser. Där finns det planer på att ha virtual reality och 

interaktiva koncept för besökarna där man t.ex. i samband med Aurora Sky station kombinerar 

fenomenet med lärande, som bl.a. klimat förändringar. Om detta går igenom beräknas man kunna locka 

145.000 fler besökare och även öka omsättningen till 1 miljard per år. Om man satsar på detta skulle det 

även möjliggöra flera nya jobb och bidra till en långsiktig tillväxt. Detta är dock inget som finns just nu 

utan är endast framtidsplaner.  

 

Då konceptet med kommersiell rymdfart fortfarande befinner sig i början av sin utveckling får man i 

dagsläget nöja sig med antingen konstgjorda upplevelser, som Virtual Reality, eller naturrelaterade 

rymdupplevelser. Naturligt mörka platser blir allt mer ovanligt i världen, dock så är detta något man kan 



 

 

tillgängliggöra i Kiruna då det är ett av de få platserna på jorden där man kan se norrsken eftersom det är 

beläget i den så kallade auroraovalen.  

 

Kiruna ses kanske som en vinterdestination i mångas ögon men Dharma försäkrar oss om att det finns 

minst lika mycket att göra på destinationen under sommarhalvåret också. Det finns ett stort utbud av 

friluftsliv och naturturism. Det är även där uppe som de enda fria nationalälvarna finns. Man tittar även 

på att starta upp olika samarbeten, med exempelvis Norge, där man kan anordna valsafari eller 

helikopterskidåkning (då detta inte är tillåtet i Norge).  

 

När det kommer till framtidsmålen för Kiruna Lappland vill man erbjuda fler paketerbjudanden. Dharma 

berättar att deras vision är att de ska bli norra Europas mest attraktiva destination, samtidigt som de ska 

fördubbla deras omsättning och bli en så kallad ‘grön destination’. För att uppnå detta har de tagit fram 

ett övervakningssystem, som är unikt för både Sverige och resten av världen, vilket har resulterat i att 

STI (Sustainable travel international) räknar Kiruna som en av de 10 viktigaste projekten i världen för 

att skapa hållbar turism. Systemet går ut på att kunna certifiera destinationer och företag genom att följa 

internationella riktlinjer för att arbeta för naturens bästa. Det är byggt så att företag kan ansluta sig till 

detta och om de ansluter sig vet att man kan garantera en viss kvalité och säkerhetsnivå på det som 

erbjuds. Det är som en garanti att man följer lagar och regler samt arbetar aktivt för miljön och 

lokalsamhället. Ett exempel på detta är ICE Hotell som lånar vatten från naturen för att tillverka sin is 

som sedan smälter och rinner tillbaka till naturen som den togs ifrån. De har även börjat arbetet med att 

omvandla detta koncept till en året runt destination. Allt detta, enligt Dharma, är en del av deras märke 

om att allt ska vara äkta och en blandning av natur och kultur.  

 

Kiruna Lappland ingår i ett samarbete med drygt 100 medlemmar där deras jobb är att företräda dessa 

medlemmars intressen. Ett av dessa samarbeten sker tillsammans med samebyarna då all mark är 

kulturmark samt en arbetsplats för dessa byar. Det är viktigt att veta vart de befinner sig så man vet vart 

man kan åka utan att störa renarna vid exempelvis helikopterskidåkning. Ett annat mål för framtiden är 

att öka tillgängligheten till Kiruna Lappland eftersom det är grunden för att ta sig runt och uppleva 

destinationen. Detta har de börjat göra genom att nå ut på sociala medier samt skapat så att man kan 

boka olika saker via turistbyråns hemsida.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 9 - Intervju med Mattias Abrahamsson, Esrange, 25/4/2016 

När vi träffar Mattias Abrahamsson berättar han att han alltid haft ett intresse för rymden men att det 

faktiskt var en slump att han hamnade inom just den här branschen. En föreläsare som berättade om 

rymdingenjörsutbildningen i Kiruna ledde honom i längden till ett sommarjobb, och slutligen, en 

anställning på rymdbasen Esrange. Under sina 25 år på Esrange har han hunnit jobba inom de flesta 

grenarna på basen och är nu chef för Science divisionen, vilket inkluderar raket-och ballong uppskjut 

samt allt som har med det ‘’publika att göra’’.   

 

En av de sakerna som gör Esrange speciellt är deras vinstkrav. SSC (Swedish Space Corporation), som 

sköter driften på Esrange, är ett statligt företag och tidigare har de haft som krav att göra vinst och ge 

tillbaka till staten. Esrange håller dock på med vetenskap vilket man inte kan ta vinst på. Därför är 

rymdbolaget speciellt, de har ett kommersiellt uppdrag som innebär att de ska sköta om satellit 

verksamheter samt en publik del. I den kommersiella delen ska de ge tillbaka vinsten till staten men i 

den kommersiella delen som har med vetenskapen att göra är statens enda krav att forskare ska vara 

nöjda och ‘’göra saker’’. Med detta menar de att det ska vara en nöjdhet på över 80 % från forskare som 

använder sig av basen när det gäller service plus ett visst antal ballong- och raketsläpp under ett år.  

 

Mattias berättar att den som ingår i hans arbete är den publika/vetenskapliga delen som ansvarar för 

raketer och ballonger samt en del kommersiell och halvkommersiell verksamhet. Denna del har som 

syfte att hitta nya kunder som vill skicka upp raketer eller släppa upp ballonger med sina mätinstrument. 

Han berättar att det även brukar komma forskare från ett japanskt forskningsinstitut som ber Esrange att 

skjuta upp eller flyga en ballong. De har även gjort några mindre jobb för rent kommersiella företag, allt 

från reklamfilmer till att vara med i tv-serier och en Jan Guillou film.  

 

Utöver sina forskningsanläggningar förklarar Mattias att de även har en hel infrastruktur på Esrange 

med både hotell och restauranger som ska bidra till upplevelsen för gästerna och besökarna för att 

erbjuda bra service. När det kommer till själva området som Esrange är beläget på är det 6 kilometer 

som utgör basområdet, det är där alla hus, satellit antenner och all personal finna. Utöver detta har de ett 

raketfält som är 120 kilometer långt och 70 kilometer brett där raketer och ballonger sedan ramlar ner. 

Detta utrymme är dock inte deras och man får inte heller bo där enligt svensk lag. Man får endast 

bedriva renskötsel, raket- och vetenskaplig forskning samt rörligt friluftsliv.  

 

Som resultat av detta har Esrange väldigt god kontakt med samerna då det är fyra samebyar som flyttar 

sina renar över detta utrymme. Detta är ett samarbete som enligt Mattias funkar väldigt bra eftersom 

ingen av dessa parter vill ha in någon annan verksamhet som kan störa renarna. Tack vare deras 

kommunikation med varandra så stör Esrange knappt samerna. Det betalas även en summa från 

rymdstyrelsen till samebyarna som ersättning för att de bedriver sin verksamhet på den marken.  

 

Eftersom det är ett väldigt stor område som raketerna och ballongerna kan landa på berättar Mattias att 

man får en hittelön om man hittar någon del av en raket som skickats upp. Raketerna är uppdelade i två 

delar; motorn och experiment delen. Experiment delen går att spåra men inte motorn. När man sedan fått 

tillbaka raketen smälter man ner den för att kunna använda materialet på nytt.  

 



 

 

När det kommer till besöksgrupperna hos Esrange är det oftast företagsgrupper, skolor och universitet 

som kommer på besök, d.v.s. intressentgrupper och inte besöksgrupper från den individuella turismen. 

Förra året öppnades deras visitor center där de tog emot ”vanliga” besökare och under juni till augusti 

förra året fick de ca 1000 besökare. Då hade de själva inte annonserat något om det utan all 

marknadsföring kom från turistbyrån. Vid frågan om de kände att konceptet med fler besökare för 

turistsyfte var något de kunde spinna vidare på svarade Mattias att det absolut är något de kan tänka sig 

att fortsätta med. De har ju sin kommersiella och publika del samt en skyldighet gentemot sina ägare att 

visa upp deras verksamhet därav uppstarten av visitor center för att bli mer tillgängliga. De har även 

planer på att vara öppna under vintern och ha ett samarbete med ICE Hotell. 

 

Mattias arbetade även med informationssidan av Esrange tidigare och berättade att han då hade ungefär 

200 besöksgrupper per år vilket visar på att det finns ett intresse för att se rymdbasen. Dock så gör 

verksamheten att man inte alltid kan ta emot besökare samt att det blivit mer restriktivt nu. Mattias 

berättade om ett samarbete de hade med ICE Hotell där de gärna ville boka upp sig flera månader i 

förväg vilket är problematiskt eftersom det är svårt att veta när vissa uppskjut blir av och det är just då 

de inte tar emot besökare av säkerhetsskäl. Han tog upp ett exempel där de hade planerat ett uppskjut för 

ett visst datum men sedan fick vänta 42 dagar innan det faktiskt blev av p.g.a. tekniska problem och 

dåligt väder.  

 

Ett ämne som är väldigt omtalat i dagens samhälle är miljön och vad som påverkar den. När det kommer 

till bränslet som Esrange använder sig av berättar Mattias att det bränslet som de använder sig av för 

satelliter, ECAPS, är ett miljövänligt och flytande bränsle. Detta finns ombord på satelliter för att kunna 

rikta in dom på rätt håll och ser till att de funkar och det används även för att flytta ur den ur sin bana 

och längre ut i rymden så den ej stör andra satelliter när dess livslängd tagit slut. I sina raketer använder 

de sig utav ett fast bränsle där man har stålrör eller plaströr fyllda med ett ”sprängmedel” som får brinna 

istället för att explodera. Tyvärr går det inte att använda det miljövänliga sattelitbränslet för raketerna, 

berättar Mattias. Han förklarar dock att det är många som håller på med miljövänlig forskning eftersom 

alla vill ha miljövänligt bränsle. Det som rymdfärjan har på sina huvudmotorer är ett bränsle gjort på 

väte och syre vilket sedan blir till vatten. Problemet är dock att det är ett svårt bränsle att jobba med, 

menar Mattias. Esrange arbetar inte med flytande bränsle överhuvudtaget men det skulle vara det mest 

optimala.  

 

Mattias berättar om en nyss avslutat kampanj med tyska studenter som forskar kring att göra nya 

raketmotorer. Där har de jobbat med flytande syre och ett annat bränsle samt lustgas och ett bränsle. 

Dessa kallas för hybridraketer då de varken är ett fast eller flytande bränsle utan en blandning av båda. 

Esrange arbetar även med hållbarhet, något som Mattias berättar sker genom att återvinna raketer, 

plocka upp efter sina uppskjutningar och återvinner ballongplasten. Deras största ballong är 

volymmässigt dubbelt så stor som Globen med en diameter på 130 meter när den är uppblåst. Detta är 

något som de arbetar aktivt med enligt Mattias. De hade även den största anläggningen av bergvärme 

när de byggde sitt hotell med tanken att det skulle vara energisnålt.  

 

Esrange är en av de mest använda satellitoperatörerna i världen och har kontakt med ca 140 satelliter 

dagligen. Mattias berättar att satelliter har en viktig roll i vårt vardagliga liv då bl.a. kartor, GPS och 

Google Earth fungerar tack vare satelliter. Satelliter kan även hjälpa till vid katastrofer och erbjuda hjälp 



 

 

i form av tillfälliga radio- och tv-förbindelser. De används även inom miljöbevakning, väder och 

kommunikation. Mattias förklarar att många saker som till en början användes inom rymdindustrin har 

gått över till det vardagliga livet som t.ex. termometer som man mäter i örat. Denna teknologi är tagen 

från att mäta temperaturer på olika stjärnor och planeter. Det är upp till folks fantasi vad de kan använda 

rymdteknik till och tvärtom, man kan upptäcka något man inte förstår idén med men som sedan kan 

funka i rymdtillämpningen.  

 

Rymdforskningen har även hjälpt till med att framställa proteinkedjor, det går att tillverka mer 

komplexa och längre i rymden, och sedan använda inom läkemedelsindustrin. Detta är en del av olika 

biologiska experiment som kan innefatta prototyputveckling av nya läkemedel eftersom det är lättare att 

få fram vissa ämne i tyngdlöshet. Esrange var även med vid testningen av ett flygplan förra året som 

skulle vara en ny typ av Concorde. Japanska flyg- och rymdorganisationen var på Esrange för att testa 

ett plan som ska flyga tyst i överljudshastighet, till skillnad från Concorden som skapade en väldigt 

skarp ljudbang när den nådde överljudshastighet. Om den flög över land kunde den döda djur och skada 

hus, vilket ledde till att man nu ville bygga ett plan som kunde flyga över land utan att göra en ljudbang. 

För att testa detta släppte de en modell, som de räknat ut hur de tror att den ska se ut, från en ballong 

som fick flyga förbi en mikrofon. Där såg man att man lyckats få ner hälften av ljudet.  

 

När det kommer till planeringen inför tester är det väldigt olika. Mattias berättar att vetenskapssidan 

finansieras på ett lite konstigt sätt då Sverige ingår i något som heter EASP (Esrange Andøya Special 

Project). Detta är uppdelat i Sverige, respektive Norge, Tyskland, Frankrike och Schweiz. Forskningen 

finansieras av dessa länder till respektive värdland(Sverige och Norge) där värdlandet betalar 25 

miljoner och resterande länder betalar 25 miljoner till. Detta gör att medlemsländerna får använda 

anläggningen för ett mindre pris. Dessa länder samlas två gånger per år för att skapa ett preliminärt 

skjutschema som sträcker sig ca 4 år framåt, men det är ingen garanti för att det faktiskt händer. Dock så 

har de alltid planerat in studentraketer i mars och studentballonger i oktober så det är något som alltid 

blir av. Det är svårt att planera något som är mindre än ett halvår i förväg för det är svårt att göra något 

på så kort tid om man inte redan har något färdigt.  

 

Mattias berättar om Esrange framtidsvisioner som ingår i ett projekt som heter New Esrange där målet 

är att utveckla anläggningen. Man har planer på att modernisera hela anläggningen, börja använda en ny 

typ av raketer och allmänt förbättra allt som har med tekniken att göra. Deras uppdrag kommer 

fortfarande vara att skjuta upp raketer och ballonger men även att jobba med återanvändbara 

rymdsystem, tester av fallskärmar samt hur man kan simulera en landning på mars. 

 

Vid frågan om vad Esranges roll inom den kommersiell rymdfarten är svarade Mattias att de faktisk var 

delaktiga i grundandet av Spaceport Sweden som arbetar för att etablera kommersiell rymdfart. De såg 

att såg att det var ett kul koncept och såg kopplingen mellan ICE hotell, Esrange och Kirunas flygplats. 

Dock så frågade de sig hur bra det faktiskt är som ett statligt företag att vara inblandad i detta om något 

skulle gå fel. ‘’Vi kan stötta i själva ut testningen men inte själva flygningarna’’ - förklarar Mattias. De 

kommer erbjuda luftrummet, genom svenska staten, och vara en del av den tekniska utvecklingen. Det 

har även pratats om att använda samma farkoster som för kommersiell rymdfart inom forskningssyfte, 

så istället för att en pilot flyger upp passagerare så flyger han upp med experiment istället.  

 



 

 

Mattias förklarar att det inte vill vara inblandade i den bemannade turismen men de tror dock att den 

kommer komma till Kiruna, antingen via Spaceport eller något annat företag då kommersiell rymdfart 

allmänt är på gång. USA kommer garanterat vara först menar Mattias och om det inte slår igenom där så 

‘’kommer det inte gå’’ eftersom det är dom som satsar mest.  

Något som många är negativt inställda till är kostnadsfrågan kring kommersiell rymdfart. Mattias 

försvarar detta genom att förklara att rymden är en typ av flygtrafik. I början var det dyrt och ovanligt att 

flyga och det var först efter andra världskriget som det kom igång på riktigt. Han menar att det är 

ungefär samma utveckling som väntas här. Människan flög i ca 100 år innan de kom ner till dagens 

priser. Den första raketen med folk åkte upp år 1961 vilket betyder att de har passerat 50 år i flygtrafik, 

och sett ur det vanliga flygets historia var det fortfarande dyrt att flyga då. Därför är det inte omöjligt att 

tänka att priserna för rymdresor kan ha sjunkit rejält inom de kommande 50 åren. Just nu håller man på 

att utveckla lösningar för att kunna få ner priset, och hittills har man lyckats få ner det till 10.000 dollar 

per halvkilo som man flyger upp till rymden tillskillnad från 20.000 som det var tidigare. Målet är att 

lyckas sänka priserna till en femtedel av vad det har varit tidigare.  

 

Slutligen förklarar Mattias att vi måste ta oss ut i rymden förr eller senare ifall något skulle hända, 

exempelvis en meteorit som skulle komma mot jorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 10 - Intervju med Leif Arndorff, Rymdturism.se, 18/4/2016 

Rymdturism.se är en hemsida som startades med syfte att sprida kunskap och kännedom kring vad 

fenomenet kommersiell rymdfart är samt hur det kan bidra med till för samhället och dess utveckling. 

Detta sker dels genom föredrag, dels via Rymdturism.se men även via kontakter och stöd till studenter 

som vill skriva om kommersiell rymdfart, som exempel denna uppsats. (mejlintervju 2016-05-01). 

 

Sidan skapades av Leif Arndorff som i grunden är geolog men som alltid har varit intresserad av rymden 

och astrologi. Leif äger även företaget Space Era och ‘’..den är till för att sköta den affärsmässiga 

delen.’’ Det händer även att Space Era tillfrågas som expert i ämnet för rymdbranschen i Sverige 

(mejlintervju, 2016-05-01). 

 

Att upptäcka rymden har alltid fascinerat människor och på senare år har forskningen kring rymdresor 

blivit allt vanligare. I och med detta uppstår även ett flertal frågor och många är tveksamt inställda till 

vare sig kommersiellt resande till rymden kommer vara tillgängligt för de med vanliga inkomster och 

inte bara miljonärer, samt ifall rymdresor kommer bli den nya miljöboven ifall detta skulle realiseras. 

Vid frågan om vare sig det kommer vara hållbart både ekonomiskt och miljömässigt att tillgängliggöra 

kommersiell rymdfart för allmänheten svarade Leif med ett exempel från flygplanets historia och 

berättade att det var samma sak då. Att flyga var något exklusivt som bara vissa hade råd med. Det var 

inte förrän på 60-talet charterresorna tog fart och i samband med detta så sänktes priserna (mejlintervju, 

2016-05-01). 

‘’...Flygbiljetter på 20- och 30-talet vara mycket dyra och bara personer med tjocka plånböcker hade 

råd. Inte heller fanns det speciellt många aktörer i början. Resorna var korta och inte sällan var det 

exempelvis en resa över engelska kanalen.’’ 

Leif menar att det är så det är med konceptet om turistresor till rymden som för närvarande ligger på 

mellan $75.000 och $300.000(ca 600.000 - 2 miljoner kronor). I dagsläget rör det sig om korta 

suborbitala resor på endast tre till fyra timmar. Man uppskattar dock att priserna kommer falla och 

resorna kommer allt eftersom ske längre och längre ut i rymden. Om man fortsätter med parallellen till 

flygplanets historia kommer det med största sannolikhet vara betydligt mer tillgängligt för en större 

massa ca 30 år efter att de första kommersiella flygturerna startar och då hamnar vi runt 2050 

(mejlintervju, 2016-05-01). 

När det kommer till den stora miljöfrågan tror Leif att utvecklingen inom kommersiell rymdfart kommer 

att leda till effektivare motorer och andra fördelar som skulle gynna både miljön och människorna. Som 

exempel på detta tog Leif upp tiden det tar att flyga till Sydney, Australien. ‘’Tänk dig att istället som 

idag spendera 20 timmar i ett flygplan för att ta dig till Sydney. Under den tiden påverkas miljön 

mycket. Tänk dig nu istället att samma resa skulle 45 minuter men att man använder suborbitala 

rymdskepp istället‘’ (mejlintervju, 2016-05-01). 

Forskningen kring rymden och rymdfärder bidrar även till samhällsutvecklingen då kunskap inom t.ex. 

miljö, material, kommunikation, försvar, IT, säkerhet och medicin som utvecklas inom rymdverksamhet 

kan återanvändas (innovation recycling) i nya tillämpningar som skapar stor nytta i samhället. 

Kommersiell rymdfart bidrar även genom sin publika karaktär och koppling till att rymdforskning på 



 

 

sikt kan ha positiv effekt på intresset för teknik och naturvetenskap och därigenom underlätta 

försörjningen av ingenjörer och forskare till svensk industri (mejlintervju, 2016-05-01). 

I intervjun berättar Leif att väldigt mycket av de tekniska framsteg som gjorts och som vi tar för givet i 

vardagen ursprungligen kommer från landvinningar inom rymdforskningen. Exempel på detta är 

möjligheterna till bättre väderprognoser, nya karttjänster, navigation med hjälp av satelliter och GPS-

signaler samt tidssignaler från satelliter som mer och mer kommer in till exempel när det gäller 

banktransaktioner. Det handlar även om olika nya material med särskilda egenskaper, som är utvecklade 

för rymdprojekt och som sedan kommer till användning också i det civila livet (mejlintervju 2016-05-

01). 

 

Enligt rapporten ‘’Destination: Rymden - en nationell innovationsagenda’’ är Sveriges förutsättningar 

för att bli en ledande nation inom kommersiell rymdfart mycket goda. En satsning på kommersiell 

rymdfart skulle kunna ge startup-företag möjlighet att bidra med innovativa produkter och tjänster. 

Rymden är nästa stora affärs- och industriområde. Entreprenörer eller astroprenörer bygger idag ett helt 

nytt ekosystem med helt nya produkter (mejlintervju. 2016-05-01). 

 

Leif påpekar att rymdforskningen och den kommersiell rymdfarten kommer skapa fler arbetstillfällen, 

ge ekonomisk tillväxt, samt skapa samhällsnytta och välfärdsvinster långt utöver de först avsedda 

användningsområdena. Områden som det borde forskas mer på, vilket Sverige har bra förutsättningar 

för, är lättviktsmaterial samt bränsle- och vattenbesparande teknik. Han tror även att en satsning på 

kommersiell rymdfart skulle kunna ge startup-företag möjlighet att bidra med innovativa produkter och 

tjänster. Rymden är nästa stora affärs- och industriområde. Entreprenörer eller astroprenörer bygger idag 

ett helt nytt ekosystem med helt nya produkter. 

 

Slutligen berättar Leif om hur han tror att utvecklingen kommer se ut specifikt för Sverige. 

Han tror att det helt beror på vilka spelregler som sätts upp d.v.s. om regeringen tar fram regelverk och 

strategier för hur rymdverksamheten och hur den kommersiell rymdfarten ska skötas i Sverige. Idag har 

vi inga sådana på plats. Man kan t.ex. inte idag lyfta med en bemannad rymdfarkost från svensk mark. 

En annan sak som kommer att styra hur verksamheten för kommersiell rymdfart är i Sverige är hur de 

amerikanska exportlagarna kommer att utformas. Då de flesta rymdskepp tas fram med amerikansk 

teknik är det exportförbud på dessa. Det måste lösas så att exempelvis Virgin Galactic kan lyfta med 

sina farkoster från Kiruna och Spaceport Sweden. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 11 - Intervju med Karin Nilsdotter, Spaceport Sweden, 23/5/2016 

Under vårt arbete med uppsatsen hittade vi återkommande information om besökscenter i Kiruna. Vid 

frågan om detta var samma som visitor Centre på Esrange svarade Karin att det inte var det men att det 

är en separat verksamhet som drivs av SSC som ägs av staten. De har även haft besöksverksamhet till 

och från under många år och öppnat upp den igen vilket enligt Karin är jättebra då det finns en stor 

nyfikenhet kring rymden och deras aktiviteter.  

  

Hon berättade även att SSC var med och startade Spaceport Sweden runt år 2005 och 2006 men har nu 

valt att fokusera på obemannade raketer i forskningssyfte. Det finns även potential till att göra ett större 

besökscentra för rymd och teknik med utrymme för forskning och testverksamhet. För Spaceport 

Sweden är dock lokalisering av rymdhamn/flygplats det primära beslutet. Det kommer i sin tur leda till 

en mängd olika kompletterande projekt där ett besökscentra kan vara ett. När det kommer till konceptet 

om ett science city så är uppstarten av det beroende på vilken plats som har potential och vilja att satsa 

på att utveckla en rymdhamn/flygplats och på bemannad rymdfart. 

 

I Destination rymden nämns det att man bara tror att det kommer finnas plats för två rymdhamnar i 

Europa. Vid frågan om vem som tar beslutet om vart rymdbaserna ska byggas svarade Karin att det är 

kunderna, d.v.s. rymdoperatörerna, som kommer avgöra vart de vill flyga ifrån. För Sverige och den 

plats/kommun som har förutsättningar och som väljer att satsa aktivt på detta måste man tydligt visa sin 

ambition, paketera och göra ett attraktivt erbjudande till dessa kunder. Detta är ett stort prestigeprojekt 

som kräver både politiska signaler och kommersiell samverkan. I dagsläget ligger Sverige i framkant när 

det gäller att försöka etablera kommersiell rymdfart men det är många länder som konkurrerar om att bli 

först med det. I USA finns det redan 11 licensierade rymdhamnar och flera delstater där satsar stort. 

Karin förklarar att även andra länder i Europa som Italien, Spanien, Tyskland samt Norge och Finland 

också har börjat att intressera sig i detta. Andra platser inkluderar Mellanöstern, Asien, Australien och 

Afrika.  

 

Då Esrange är Sveriges enda rymdbas, som endast inriktar sig på forskning var vi intresserade av vad 

deras roll kommer vara i framtiden ifall en rymdhamn skulle etableras i Sverige. Karin svarade att det 

skulle vara en enorm styrka för Sverige att ha både Esrange med obemannade raket och 

satellituppskjutningar, samt Spaceport Sweden med kommersiell och bemannad rymdfart. På så vis 

skapar man ett center of excellence och full servicebredd som kan attrahera fler kunder och 

verksamheter till Sverige. Karin tror även att risken att inte satsa är större då vi ser hur andra länder, 

bl.a. Storbritannien har ambitionen att erbjuda både obemannat och bemannade flygningar och om 

Sverige inte tar vara på sin redan befintliga potential riskerar man att kunderna på sikt väljer ett annat 

land. Hon menar även att Sverige har osedvanligt goda förutsättningar att bli en ledande nation i en 

högteknologisk och innovativ industri som kommer att stärka landets attraktions och konkurrenskraft 

samt bidra till nya jobb, tillväxt, teknik och innovation samt attrahera talang, etableringar och 

investeringar.  

 

Tillskillnad från Esrange kommer den nya rymdhamnen inte vara en statlig organisation. Karin förklarar 

att kommersiell bemannad rymdfart har ambitionen att vara just det – kommersiell. Hon menar att det 

dock är en väsentlig etablering som kommer att skapa jobb och tillväxt varpå det är intressant för det 

statliga att engagera sig och främst vara en möjliggörande kraft så att det går att skapa kommersiell 



 

 

verksamhet. Det kräver politiska signaler att man vill attrahera denna affär samt att uppdatera regler och 

policys. Hon berättar även att regeringen leder arbetet i Storbritannien och de kommer också att 

investera i kommersiell verksamhet då man ser det som infrastruktur och en katalysator för just jobb och 

tillväxt. I Sverige har vi inte begärt det men dock uppmanat politiken och regeringen att möjliggöra 

verksamheten så att det är attraktivt för rymdoperatörer att satsa på Sverige. 

 



 

 

Bilaga 12 - Enkätfrågor 
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Fråga 2 vilken stad är du ursprungligen ifrån var en egensvars fråga. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
3. 
 

 
 

 

 

 

 
4.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. 

 
 

 

 

 

 
 
 
6. 

 
 



 

 

 

7. 

 
 

 

 
 
8. 

 

 
 



 

 

 

 

9. 

 
 

 

 

10. 
 

 
 
Fråga 10 som även var sista frågan var en egensvarsfråga 
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