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Introduktion 

1961 sköts det första rymdskottet från Nausta i norra Sverige. Denna händelse är väl 

dokumenterad, och även analyserad, men mycket annat i den svenska rymdhistorien 

är det inte. Detta projekt syftar till att dokumentera svensk rymdverksamhet för att 

skapa en databas och i nästa steg möjliggöra forskning. Det är ett intervju- och 

vittnesprojekt vars främsta mål är att säkra deltagande aktörers minnen och analyser 

innan det är för sent. En förebild är det stora dokumentationsprojektet om svensk 

datahistoria som bedrevs av KTH, Dataföreningen och Tekniska Museet 2007-2008. 

Den svenska rymdverksamheten kan analytiskt delas in på flera sätt. 

Grundläggande för de inblandade aktörerna har allt sedan början varit en strävan att 

institutionalisera verksamheten. Samtidigt har industripolitiken och 

internationaliseringen av både forskning och teknikutveckling varit genomgående 

teman i argumentationen för verksamheten. Applikationerna tele, fjärranalys och 

vetenskap har löpt som röda trådar genom rymdverksamheten och för industrin har 

kunskapsöverföringen mellan högteknologiska branscher, möjligheten till 

internationella kontrakt och förmågan att behålla know-how varit centrala. 

 

Mål 

Målet med projektet är att samla in, dokumentera, bevara och tillgängliggöra 

material om svensk rymdhistoria. Det är ett i första hand intervjubaserat projekt, 

kallat ”oral history”. Historiker som sysslar med det nyss förflutna använder sig ofta 
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av intervjuer, men nästan lika ofta är dessa inte tillgängliga för andra. Ambitionen 

här är att istället göra den typen av material tillgängligt för vem som helst som är 

intresserad av svensk rymdverksamhet över tid och att det ska kunna utgöra grund 

för vidare forskning. 

Det finns flera skäl att dokumentera svensk rymdverksamhet som utvecklas 

nedan. Sammanfattningsvis rör de frågor som kan belysas genom projektet 

exempelvis både forskning och industriell utveckling, både internationalisering och 

nationell policy/politik, både relationen mellan struktur och aktör och hur området 

har förändrats över tid.  

 

Centrala teman och relevans för innovationspolitiken 

Svensk rymdverksamhet och svensk rymdindustri är ett område som karaktäriseras 

av vissa specifika omständigheter. Det har varit helt beroende av statligt stöd i olika 

former, det styrs av logiken och reglerna för det internationella samarbetet (såsom 

juste retour inom ESA) och det är relativt sett litet. Det innebär emellertid inte att det 

därmed är ointressant ur ett innovationsteoretiskt perspektiv. Kanske snarare tvärt 

om. Det kan till och med vara så att den ”verkstad” – om man vill använda det 

uttrycket – som verksamheten har skett inom, möjliggör en analys där man från 

början bara behöver ta hänsyn till vissa parametrar. Samtidigt finns det också 

processer inom rymdverksamheten som förmodligen uppvisar stora likheter med 

andra teknikområden och som kanske till och med kan betraktas som generella. 

Bland dessa generella teman finns exempelvis hur kunskapsöverföringen går 

till från militär till civil teknikutveckling och tillbaka igen. När ett företag ska börja 

arbeta i den civila sektorn och göra bruk av kunskap, material, praktiker, tekniker och 

organisationsmodeller som varit anpassade och tagits fram för militära ändamål och i 

militära sammanhang sker en transformation och en anpassning som borde kunna 

beskrivas på ett generellt plan. Detta kan också ses som en specialversion av det som 

ibland betecknas som dual use. Ytterligare ett tema som är generellt är den 

aktörsdynamik som uppkommer när ny teknik hotar gamla och etablerade 

maktstrukturer. I rymdverksamheten är detta särskilt tydligt eftersom 

rymdteknikens tillämpningar utmanade en rad redan existerande verksamheter i 

grunden, såsom telekommunikation och fjärranalys. 

Mer specifika teman av innovationsteoretiskt intresse är juste retour. Det är en 

princip inom det europeiska rymdsamarbetet som går ut på att varje land ska få 
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tillbaka vad man har betalat men i form av industrikontrakt. Samtidigt upphandlas 

också stora rymdsatsningar i en sorts konkurrens. Hur ser dynamiken ut för de 

företag som är inblandade i den här typen av processer och hur stärks eller försämras 

deras konkurrenskraft som ett resultat av utveckling som sker under ett sådant 

paraply? I en tid när riktigt långvariga och stabila kontrakt i högre och högre 

utsträckning ersatts med kortare beställningar utgör centralt och transnationellt 

finansierad teknikutveckling därtill ett intressant område för analys. Kan vi här se 

liknande villkor för teknikutveckling som tidigare varit mer utvecklade och vad får 

det för konsekvenser när företagen i ett senare skede vill sälja av eller etablera sig på 

oskyddade marknader? Ytterligare ett tema som är specifikt är förstås material eller 

processer som är helt specifika för rymden, ibland framtagna för forskningsändamål. 

Sammanfattningsvis kan rymdindustriella exempel illustrera både generella och 

specifika processer som har relevans för vår förståelse av teknikutveckling och 

teknikspridning nationellt och internationellt och därmed bidra till vår kunskap om 

hur innovation går till. 

 

Internationalisering 

Institutionalisering 

Professionalisering  

Upphandling och subkontraktering 

Juste retours betydelse och 

konsekvens 

Kunskapsöverföring från militär till 

civil teknikutveckling 

Tolkningsföreträde (LMV, Tvt) 

Rymdforskning 

Infrastruktur 

Diplomati och internationellt 

politiskt samarbete 

Teknikpolitikens 

konjunkturberoende 

Rymdspecifika material

 

Tabell 1: En sammanfattning av aktuella tematiker 

 

 

Projektorganisation  

Vi lutar oss mot de erfarenheter som drogs under arbetet med Från matematik-

maskin till IT, vilket drevs från Avdelningen för historiska studier, KTH 

(http://www.tekniskamuseet.se/1/192.html). Det finns god dokumentation från 

projektet (i form av utförliga handledningar bland annat) och vi kommer att ta till 
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vara på den kunskapen. Arne Kaijser som var vetenskaplig ledare, och Per Lundin 

som ledde forskningssekretariatet, är båda involverade i projektet. 

Formell projektledare är Nina Wormbs, docent och lektor i teknik- och 

vetenskapshistoria vid KTH med en grundexamen som civilingenjör. Hon har många 

års erfarenhet av att driva både små och medelstora forskningsprojekt inom historia 

och samtidshistoria och har just avslutat sex år som avdelningsföreståndare samt 

prefekt eller proprefekt. Wormbs skrev sin avhandling om svensk rymdverksamhet 

och disputerade 2003. Hon avslutar för närvarande ett VR-finansierat projekt om 

fjärranalys och förståelsen av miljön. Hon blev i januari 2017 ledamot av ESA History 

Project Academic Council för de kommande tre åren. 

Projektet har en referensgrupp med representanter för svensk rymdverksamhet 

och teknikhistorisk forskning. Referensgruppens uppgift är att dels ha en generell 

överblick över hela projektet, dels balansera olika tematiska intressen inom 

rymdhistorien. Därför är det centralt att medlemmarna i referensgruppen inte bara 

har en god kännedom om svensk rymdverksamhet utan också har en bredare 

kunskap om svenskt näringsliv, svensk näringspolitik, internationellt samarbete och 

forskning.  

 

Ledamöter av referensgruppen är: 

Kerstin Fredga, professor emerita i astrofysikalisk rymdforskning, tidigare bland 

annat generaldirektör för Rymdstyrelsen och preses för KVA 

Arne Kaijser, professor i teknikhistoria, KTH 

Per Lundin, docent i teknikhistoria, Chalmers 

Lennart Lübeck, tidigare bland annat vd och styrelseordförande för Rymdbolaget 

Johan Marcopoulos, Rymdstyrelsen 

Arne Wittlöv, tidigare bland annat vice vd för Volvokoncernen och Volvo Aero 

Nina Wormbs (ordförande), docent i teknik- och vetenskapshistoria, KTH 

 

Adjungerade är de två forskningssekreterarna Martin Emanuel, civ. ing, fil dr och 

Johan Gärdebo, doktorand på KTH. 

 

Den operativa kärnan i projektet - forskningssekretariatet - är projektledaren 

och två forskningssekreterare. Forskningssekreterarna ansvarar för varsitt 

fokusområde som emellertid är överlappande i just detta projekt. I det stora projektet 
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Från matematikmaskin till IT hade man fokusgrupper med namn som Skola, Vård, 

Försvar, Industri, Telekom, Media, Offentlig förvaltning, Bank, etc. Detta var logiskt 

eftersom man var intresserad av tidig datorisering inom alla dessa sektorer; 

datoriseringen var fokus. I det här projektet är det istället ett område som är i fokus, 

nämligen rymdverksamheten och rymdindustrin.  

Detta projekt skiljer sig också från det tidigare genom att delar av 

forskningssekretariatet redan har relativt god överblick över området. Vi är inte lika 

beroende av centrala aktörer för att redan tidigt i processen kunna komma med 

förslag på och bedöma områden och projekt för vittnesseminarier samt 

intervjupersoner. 

Den uppdelning i två forskningsområden som vi arbetar efter är Rymden och 

staten å enda sidan och Svensk rymdindustri å den andra. Det innebär inte att staten 

inte är inblandad i svensk rymdindustri eller att forskning nödvändigtvis faller inom 

första området, men det ger en fingervisning om var tyngdpunkterna ligger. Johan 

Gärdebo är ansvarig för område ett och Martin Emanuel för område två. 

 

Arbetsplan och produkter 

Hela projektet kommer att producera 5-6 vittnesseminarier, 20-27 transkriberade 

intervjuer och ett antal personliga berättelser. Vittnesseminarierna är mest 

arbetskrävande och beräknas att ta ca 4 veckor per seminarium.  

Vittnesseminarierna filmas ofta men inte alltid och det måste beslutas från fall 

till fall. Det spelas alltid in och modereras av en väl insatt person som inte behöver 

vara forskningssekreteraren, men som kan vara det. Seminarierna transkriberas och 

kontrolleras innan de trycks, dvs. alla som har yttrat sig får möjlighet att se den 

transkriberade och redigerade versionen. Materialet notas också för att vara så 

användbart som möjligt, dvs. redaktören förtydligar i noter förkortningar eller ger 

hänvisningar till rapporter, litteratur eller sakupplysningar.  

Att identifiera ett bra projekt är ett grannlaga arbete och tar mycket tid. Den 

inledande översikten, som beräknas ta 3 veckor, syftar till att ge en god inblick i 

centrala skeenden och viktiga händelser och bygger både på tidigare forskning och 

annan existerande dokumentation såväl som på en rad samtal, ofta telefonintervjuer. 

Det innebär att översikten i sig också bidrar till att identifiera centrala personer att 

senare intervjua eller bjuda in till vittnesseminarier. Dessa grupper behöver inte vara 

överlappande men kan vara det. I sin slutgiltiga version kommer översikterna att 
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kunna tillgängliggöras, men deras första och främsta funktion är att identifiera 

personer och ämnen som kan adressera de centrala temana skisserade inledningsvis. 

Genom en matris är det möjligt att se hur olika teman täcks av olika projekt och 

därmed balansera empirin, dvs. seminarierna, med teman så att inte alla seminarier 

till slut behandlar ungefär samma frågeställning utan tvärtom ger en bred bild.  

Referensgruppen är viktig i arbetet att ta fram förslag på vittnesseminarier. 

Forskningssekretariatet tar fram ett underlag som gruppen får kommentera och ha 

synpunkter på. Det gäller också hur seminarierna ska befolkas där 

personkännedomen och de personliga nätverken hos deltagarna i gruppen är av 

mycket stor vikt. 

 

Kunskap och erfarenhet om vad som utgör ett bra ämne för ett 

vittnesseminarium finns från det tidigare projektet. Ett vanligt fel är att vilja täcka 

mycket och vara övergripande. Det resulterar emellertid oftare i en alltför generell 

diskussion som kanske inte heller bidrar med något nytt; om det övergripande vet vi 

redan en del. En bättre metod har visat sig vara att fokusera på särskilda projekt, 

händelser eller konflikter. En annan viktig lärdom från det tidigare projektet är att se 

till att de som deltar kan tala fritt. Det händer inte alltid om man blandar chefer med 

övriga medarbetare, utan man måste vara noga med hur man väljer för att få ett gott 

resultat. 

Vittnesseminarierna är mest arbetskrävande men vi kommer också att göra ett 

större antal intervjuer med enskilda aktörer som har haft stort inflytande och stor 

betydelse. Även dessa kommer att transkriberas och göras tillgängliga för andra, 

precis som i det tidigare projektet. Referensgruppen är involverad i att bestämma 

vilka som slutligen ska vara de som intervjuas. Urvalet kommer att ske iterativt och 

kommer att fastställas under projektets gång. Det är sannolikt så att några personer 

är av intresse för ESAs historieprojekt och att synergier kan uppnås mellan dessa 

projekt. 

Det är också möjligt att samla in personliga berättelser som då är friare i sin 

form. Man bör ha en frågelista som hjälp för minnet och strukturen och det är 

lämpligt om man annonserar och samlar in brett. Ett sätt är via veteranföreningar, ett 

annat via nätverk. 

 

Tidplan 
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Arbetet började på allvar i december 2016 med ett referensgruppsmöte och i 

januari/februari började forskningssekreterarna sitt arbete. Projektet kommer att 

slutföras i februari 2018. Nedan finns en tidplan som beskriver arbetet över tid.  

 

 

 
 

 

Finansiering och övergripande tidplan 

Projektets totala budget är på 1,65 miljoner kronor. Rymdstyrelsen har beviljat 1 

miljon kronor, KTH Rymdcenter har beviljat 100 000 SEK och SSC 50 000 SEK. 

Vinnova bidrar med 500 000 SEK.  

 
 


