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1. INLEDNING 
Under alla tider har människan hyllats för sina prestationer, intellektuella som fysiska. Men 

det var först på 1800-talet som vetenskapsmannen blev hjälte på riktigt. Den främsta orsaken 

var att man då började betrakta ”naturvetenskapen som en viktig del av den samhälliga 

utvecklingen”1. Det hela handlar om människans kamp mot naturen för att kunna besegra och 

utnyttja den. Och just denna forskare som då kan kallas för vetenskapsman, blir ”sinnebilden 

för denna kamp”2. Det handlar mycket om vetenskapsmannens djärvhet och fysiska strapatser 

där hjältemod var en ingrediens i skapandet. För Sveriges del var det inom polarforskningen 

som detta skedde. ”Hjälterollen inom polarforskningen hade många sidor, men den var mera 

intellektuell än nationell. Det var människans förmåga som prövades, hennes kamp mot 

naturen som stod i centrum.”3  

 

En av dessa ”hjältar” som många av oss känner igen var Adolf Erik Nordenskiöld som med 

sitt fartyg Vega ville finna Nordostpassagen. Fartyget lämnade Tromsö den 21 juli 1878 och 

seglade fram till Pitlekaj, (ca två dagars seglingsavstånd från Berings sund). Där frös fartyget 

fast i isen den 26 september och kunde först befrias från isen den 18 juli 1879. Den andra 

september anlände Vega till Yokohama, och Nordostpassagen var nu fullbordad. Under 

hemfärden, som gick via Suezkanalen, firades Vega i varje hamn. Expeditionen anlände till 

Stockholm den 24 april 1880. Nordenskiöld hade nu vunnit den europeiska kapplöpningen om 

Nordostpassagen och togs emot som en hjälte vid hemkomsten.4 När man nu närmade sig 

Stockholm och slottet kunde man från Vega se: 

...“Tjärtunnor, marschaller och gasramper brunno i tusental utmed kajerna, alla 

byggnader, som kunde ses från Strömmen vore rikt prydda med ljusramper, och 

upp till slottet hade en ståtlig brygga lagts ut från det ställe där landstigningen 

skulle ske... riktig feststämning rådde överallt”...5

Alla skulle hyllas för sina strapatser och när man nu var mycket nära resans mål kunde man se 

att det... 

 
1 Frängsmyr T, 1984. Sid. 162 

2 Frängsmyr T, 1984. Sid. 162 

3 Frängsmyr T, 1984. Sid. 176-177 

4 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=270794&i_word=Nordenski%f6ld, 2007-04-15 

5 Arvidson A, 1920. sid 38
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...”Kungliga slottet strålade... och det var prytt med sinnebilder och namnskiffer, 

varvid inte ens namnet på Vegas yngste matros hade blivit bortglömt”...6

 

Än idag firar man denna ”triumf” med expeditionen genom att varje år högtidlighålla den 24 

april som Vegadagen. Bland annat genom att SSAG (Svenska Sällskapet för Antropologi och 

Geografi) delar ut Vegamedaljen till ”en framstående” geograf.7  

 

Den 22 december (2006) kl. 23.28 landade Christer Fuglesang på Kennedy Space Center i 

Florida efter 13 dagar i rymden. Han blev den förste svensken i rymden och Sverige kan nu 

sälla sig till de nationer som har gjort ”viktiga upptäcker” och blev hyllad av Nasa:  

”Grattis till tidernas svåraste uppdrag!”8

När Fuglesang väl kom till Sverige och Arlanda den 25 januari (2007) möttes han av ett stort 

medieuppbåd och beundrare. Vår rymdminister (numer har vi också en sådan) Maud Olofsson 

mötte Fuglesang på plats och uttryckte sig följande: 

”Det är en otroligt efterlängtad hemkomst. Svenskarna har följt nästan varje 

steg du tagit. Och jag tror att du har betytt väldigt, väldigt mycket för 

rymdintresset i vårt land.”9  

Detta är något mycket positivt för Sverige eftersom vi nu ”tillhör” den grupp av nationer som 

har gjort ”viktiga upptäckter”. Ett större mottagande väntade på Centralstation i Stockholm dit 

Fuglesang åkte med tåg som han tydligen själv (!) fick köra.  

”Stämningen var som på en rockkonsert när Christer Fuglesang intog 

Centralstationen i Stockholm. Ett tusental människor skrek när rymdkungen kom 

in hallen och gick upp på scenen.”10

1.1 Bakgrund 

Anledningen till att jag har valt att skriva om detta ämne, eller snarare händelse, är p.g.a. att 

den är mycket intressant, och att det är en stor händelse för Fuglesang men kanske en ännu 

större för Sverige. Jag kommer själv ihåg denna mediehändelse när den var som störst i 

december 2006. Då var det reportage varje dag i tidningar, och genom TV kunde vi få en 

känsla över hur det är att vara i rymden. Rymden kom på så vis ner på jorden vilket gör att 
 

6 Nordenskiöld Adolf E, 1976. sid 317 

7 http://www.ssag.se/index.php?sida=historia, 2007-04-17 

8 http://www.expressen.se/nyheter/1.500675, 2007-04-16 

9 http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=45952&a=746012&lid=aldreNyheter_725570&lpos=rubrik_746012, 2007-04-16 

10 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,985830,00.html, 2007-04-16
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som kulturgeograf finner jag denna händelse mycket intressant, då man studerar människan 

och hur han/hon organiserar olika rum och nyttjar jorden samt dess resurser.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera föreställningar om och produktionen av identitet och 

rum vid händelserna kring Fuglesangs rymdfärd, samt vilken roll har media spelat. Hur har 

media påverkat Sverige och bilden av Sverige. Hur ser våra föreställningar om rum ut och vad 

är identitet? Syftet är också att kritiskt undersöka det som inte tas upp/förtigs eller tystas ner 

hos de undersökta medierna.   

1.3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har formulerats för att kunna undersöka detta fenomen/problem: 

• Vilka föreställningar om Sverige mobiliserades i berättelsen om rymdfärden? 

• Hur skapas våra föreställningar om rum och identitet? 

• Hur har media påverkat våra föreställningar om rum? 

• Hur har Fuglesangs rymdfärd påverkat föreställningen om Sverige? 

• Vad exkluderas i föreställningen om rymdfärden? 
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2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Den utgångspunkt jag har för min studie är ett kritiskt förhållningssätt. Detta eftersom jag inte 

tänker ta bland annat ”relationer och samband mellan olika aktörer och företeelser i samhället 

för givet utan min avsikt är att analysera dessa kritiskt”11. För att få svar på mina 

frågställningar om Fuglesangs rymdfärd har jag valt att analysera texter från tryckpress och 

nyhetsinslag från etermedia. Det jag är ute efter att undersöka är medias bild och 

föreställningar om identitet och rum. Som en enskild mediehändelse är det lätt, skriver 

Drotner m.fl., ”att man tappar överblicken över dess position i ett större mediekretslopp”. 

Därför blir det då viktigt för mig att visa förhållandet mellan för det första enskilda 

mediemeddelandet, för det andra de övriga medierna, genrerna och texterna i mediemiljön.12

 

Den metod jag använt mig av är en slags innehållsanalys av medias rapportering av 

rymdfärden.13. Den kan sägas vara både kvantitativ och kvalitativ eftersom undersökandet av 

texter och rörliga bilder är mer kvalitativt då jag försöker få en djupare förståelse av dessa. 

Men kvantitativ för att få grepp om återkommande inslag och teman kring händelsen, så att 

jag på så sätt kan omvandla dessa till siffror och därigenom ställa upp dessa i tabellform och 

analysera14 (i detta fall en analysnyckel). Det är en innehållsanalys som försöker objektivera 

och kvantifiera för att identifiera mönster i texterna15.  

2.1 Avgränsning/urval 

På grund av ett mycket stort material har jag valt att avgränsa min studie till två dagstidningar, 

Aftonbladet och Dagens Nyheter, därför att de är de största tidningarna i Sverige. Jag har även 

studerat etermedia och undersökt SVT: s samt TV4: s sändningar, eftersom de är de största 

kanalerna i Sverige. Detta för att de just nämnda är representativa, i och med att de är så stora 

kan de också påverka en stor del av svenskarna. 

 

Tiden för undersökningen är en vecka innan rymdstarten/lyftet till en vecka efter, vilket ger en 

tidsrymd på ca 4 veckor från 2006-12-02 till 2006-12-29. Detta för att göra och kunna se 

likheter och eller skillnader i det insamlade materialet. Av de tidningsartiklar som finns till 
 

11 Heldt-Cassel. S, 2003, sid. 37 

12 Drotner K, 2000. sid. 22 

13 Rose G, 2001.sid. 54 

14 Kitchen, R & Tate, N, 2000, sid. 253 

15 Kitchen, R & Tate, N, 2000, sid. 225 
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förfogande valde jag ut de som är ”något längre” och inte ”små notiser”. Men däremot 

kommer jag inte att göra en skillnad på exempelvis ledare, debatt, nyheter etc. eftersom jag 

velat ha en stor bild över denna ”mediebevakning”. Det sammanlagda antalet artiklar jag fick 

fram var 127 stycken, varav Dagens Nyheter 62 stycken och Aftonbladet 65 stycken. Och 

därefter gjorde jag en gallring av dessa, dvs. att jag tog bort artiklar som ”bara nämnde 

Fuglesang” i förbifarten, samt tog även bort sådana som endast var korta notiser. Resultatet 

blev 41 artiklar för Aftonbladet och 40 artiklar för Dagens Nyheter. 

 

För etermedia fick dokumentären ”Startskottet” stå för vad SVT ville representera i denna 

händelse. Jag anser att dokumentären är väl representativ då jag också sett en stor del av SVT: 

s andra inslag och sändningar. Vad gäller TV4 har en ”liveintervju” - ”Direkt från Rymden” - 

samt två mindre nyhetsinslag (morgonteve) fått representera kanalen.  

 

Av förklarliga skäl kommer jag inte att ta upp alla frågor som rör denna händelse. Jag 

kommer däremot att uppmärksamma dessa för att läsaren skall kunna bilda en så bra 

uppfattning som möjligt.  

2.2 Insamling och bearbetning av data 

Vid insamlingen och bearbetning av data har jag använt mig av material som jag har samlat in 

via Presstext16 och Mediearkivet17 för att därigenom kunna välja ut de texter samt övrigt 

material som jag behövt. Sökordet jag har använt mig av är ”Christer Fuglesang”. Och det 

materialet ligger till grund för analysen. Övrigt material som jag också har använt mig av är 

bl.a. kulturgeografisk litteratur, artiklar, Internet, samt även annan relevant litteratur för denna 

undersökning. Det insamlade empiriska materialet delades in i en mätbar och en kvalitativ del. 

I den kvalitativa delen redovisas respektive media för sig genom rubriker, citat etc. Denna kan 

ses som relativt mastig men det är för att ge läsaren en ”bra bild” över denna händelse.  

 

För det stora textmaterialet från Aftonbladet och Dagens Nyheter har inte bara en ”vanlig” 

textanalys gjorts utan även en slags innehållsanalys. Det gjorde jag för att få en nyanserad bild 

av denna händelse. Vad jag gjorde var att göra och använda en analysnyckel för att studera det 

stora textmaterialet. I tabell 1 anges analysnycklarna och förekomsten av antal referat från 

Aftonbladet och Dagens Nyheter.  
 

16 http://0-www.presstext.se.biblos.kau.se/online/index.php?search_mode=1, 2007-04-18 

17 http://0-www.retriever-info.com.biblos.kau.se/services/archive.html, 2007-04-18
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Analysnyckel DN Aftonbladet  

 Teman Antal Antal 
Totalt antal 

referat 
Skildring/framställning av rymdfärden/arbetet    
Spännande, farligt, svårt, äventyr, tekniskt, etc. (ej start, 
landning) 58 24

 
82 

Start, landning, värmesköld, sinkade (som ovan) 37 15 52 
Viktigt  6 2 8 
Fördelar med rymdfärder      
Teknologiska/nyteknik/industriella 8 11 19 
Vetenskapliga (öka intresset för matematik, natur- och 
teknik ämnen) 10 6

 
16 

Politiska 10 0 10 
PR för rymdindustrin/färder 6 2 8 
Miljö 4 3 7 
För Sverige i rymden  5 2 7 
Ekonomiska (vinst och tillväxt)  5 2 7 
Militära 3 1 4 
Politik      
Sveriges roll/plats i världen framhävs 7 6 13 
ISS, internationellt samarbete/förbättra världen  4 4 8 
Sattelit bevakning/övervakning (katastrofer/snabba 
insatser) 7 1

 
8 

Skildring av Fuglesang som      
Bärare av/ambassadör för ”det svenska” 28 18 46 
Envis, rätta virket, tålamod/väntan, uppfyllelse av en 
pojk-/rymddröm, gränsöverskridande 15 19

 
34 

Bravad, stordåd, "förebild" - "superlativa" skildringar 2 16 18 
Antihjälte 1 5 6 
Hjälte 1 1 2 
"Sätta Sverige i/på rymdkartan” /PR för Sverige      
Mat – älgkött 7 3 10 
Musik – Abba 1 1 2 
Svenska flaggan 1 1 2 
Medias självkritiska skildringar      
Kritisk mot sig själva 0 1 1 
Medvetenhet om skapandet av ensidiga bilder 1 1 2 
Utnyttja händelser för att göra framhäva sig själva  2 0 2 
Sammanlagda antal referat 374 

Tabell1. Analysnycklar 

Jag använde mig av analysnycklar för att få en nyanserad bild av denna händelse, samt även 

för att kunna koppla det stora empiriska materialet till den teoretiska referensramen. 

Nycklarna är de frågor eller ord jag har använt mig av för att kunna studera det stora 

textmaterialet för att på ett ”enkelt” sätt kunna strukturera upp det. Analysnyckeln gjordes 

efter att ha studerat och läst textmaterialet flertalet gånger för att få grepp om vad de 

återkommande teman, orden och beskrivningar som bör tas upp. Därefter grupperades 

nycklarna under huvudnycklar som exempelvis Fördelar med rymdfärder och ”delnycklar” 
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som exempelvis Bravad, stordåd, "förebild" - "superlativa" skildringar för att kunna 

undersöka materialet. När en artikel undersöktes markerades nycklarna som artikeln 

behandlade. Varje enskild nyckel kunde således markeras flera gånger om artikeln nämnde 

”temat/ordet”.  

 

I arbetets empiriska del har jag delat in respektive tryckmedia i olika ”nycklar/teman” för att 

man lättare ska kunna följa med i analysnyckeln. Det har inte gjorts för respektive etermedia 

då både SVT och TV4 har program som följer en tidslinje.  

 

För att ytterligare belysa har jag även gjort en longitudinell mediebevakning, dvs. att jag 

ställde upp antalet artiklar från respektive tidning efter datum, för att få en överblick om 

spridningen över tid i de artiklar som rörde denna händelse. 

2.3 Reflektion kring metodval 

En viss kritik kan riktas mot metoden, då jag ej har haft likadant material från SVT och TV4. 

Det hade varit intressant att se en dokumentär från TV4 men den fanns inte att tillgå. Jag 

försökte att både mejla produktionsbolaget samt TV4 flera gånger men ingen har svarat. Men 

jag anser ändock att materialet jag använt från kanalen är likvärdigt SVT: s. En annan kritik 

kan också riktas mot de artiklar jag har undersökt. Det finns en risk att jag har missat några i 

och med att jag enbart använde sökordet ”Christer Fuglesang”. Men jag anser ändock att det 

jag fått fram är en talande bild och att det ej har påverkat resultatet negativt. Sedan finns det 

en viss risk vid analysnycklarna att siffrorna har blivit fel, detta eftersom jag har tolkat vad 

som skall ingå var. Men genom att jag har gått igenom materialet flertalet gånger har jag 

försökt finjustera indelningarna. Alltså kan vissa nycklar ingå i flera av indelningarna. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Ordet geografi kan översättas till ”jordbeskrivning” (geo=jord, grafi=skriva)18, en geograf är 

en person som sysslar med att avbilda eller representera jorden. Kulturgeografin är ett ämne 

som studerar hur människan organiserar olika rum och nyttjar jorden samt dess resurser. Som 

kulturgeograf kan jag vara intresserad av en rad olika ”saker” och denna händelse finner jag 

mycket intressant. I detta kapitel redogör jag för de (kulturgeografiska) teoretiska perspektiv 

jag har använt för att analysera Fuglesangs rymdfärd. 

  

Människan har under lång tid ordnat samt velat ha makt över rummet. Först var det kontrollen 

över marken, men tekniken utvecklades och det började senare handla om kontroll över 

haven. En kontroll över haven innebar också en kontroll över land eller det man kan kalla för 

en total kontroll. Det var under denna ”tid” som exempelvis de stora kolonialmakterna 

(England, Portugal, Spanien etc.) började koloniseringen av andra länder och områden. Under 

början av 1900-talet skedde utvecklingen i allt snabbare takt och man började tala om vikten 

av kontroll över luften. Utvecklingen i första och andra världskriget förstärkte denna syn, 

eftersom hade man makten över luften denna kunde man också vinna kriget. Denna kontroll 

gäller än idag men sedan 1950-talet har allt mer fokus hamnat på kontroll av rymden. Har 

man kontroll över rymden har man också kontrollen/makten över eller på jorden. Alltså är 

rymden en viktig del av geopolitiken.  

 

Genom bland annat TV och media har det skett en ”tidsrumskomprimering”19 och världen har 

kommit mycket närmare. De livebilder vi får ger dessutom en känsla av närhet som man inte 

får av eftersändningar. Det är nästan som att en händelse sker i tv-soffan och inte på den 

faktiska platsen där det borde. Utan det har skett en revolution i våra uppfattningar om tid och 

rum, där saker och ting inte är sig likt och där media alltmer får en större plats att agera på. 

Media återger inte bara utan skapar föreställningar och bilder som får representera det som 

man vill visa.  

 

I det följande kommer jag att redogöra för mina teoretiska utgångspunkter om föreställningar 

och skapandet av rum som jag anser är viktiga för förståelsen av Fuglesangs rymdfärd.  

 
18 Gren M& Hallin P, 1998.sid. 9 

19 Harvey D, 1989
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3.1 Lefebvres rumsliga trialektik 

Rum har betydelse! Men vad är egentligen rum? Det finns inte en definition utan det finns en 

rad olika definitioner och ingen av dem kan göras generell. Men däremot finns det olika 

uppfattningar om hur man ska tolka rum. När vi idag hör om rymdfärder, upptäcktsfärder och 

erövringar gäller det över rum och rumsligheter. Det behöver inte vara materiella/fysiska rum 

såsom ett rum med fyra väggar, ett tak och ett golv, utan det kan likaväl vara mentala rum, 

dvs. hur man ser och uppfattar rum. Rum kan då således delas in i absoluta (konkreta) och 

abstrakta rum. Ett absolut rum ”innebär att rummet på ett oproblematiskt sätt uppfattas som en 

yta”. Det abstrakta rummet i sin tur kan ”inbegripa att rummet innefattar relationer och 

processer som inte motsvaras av exempelvis fysiskt mätbara avstånd och lokaliteter”.20 Med 

detta menas att om man har en abstrakt rumsuppfattning innebär det att man generaliserar 

rummet från det ”fysiska” till att man ”ser” på rummet som relativt eller har eller finns 

beroende.  

 

Jag har här influerats av Henri Lefebvres och Edward Sojas teorier kring rummets produktion, 

dvs. rummets trialektiska produktion. En som studerat denna produktion är Susanna Heldt- 

Cassel och använder Lefebvres trialektik i sin avhandling ”Att tillaga en region”. Jag 

kommer nu att försöka tolka Lefebvres och Sojas teorier om rum med stöd i Heldt-Cassels 

arbete.  

 

Tidigare ”hade” man sett rum som antingen fysisk eller mental (icke-fysiska), men med 

begreppet socialt rum ville Lefebvre gå bortom den västerländska rumsdualismen som 

inneburit att rum begreppsliggjorts som antingen en mental representation eller fysiska objekt. 

Han ville alltså lägga fram en uppfattning som inte är uteslutande utan både och.21 Vi har 

dock alla olika syn på platser och regioner, eftersom det är något som ”får sin innebörd i 

sociala sammanhang”.22 Därför innebär det att de föreställningar vi har om rum (rummet) får 

mycket stor betydelse för hur det skapas materiellt och hur det då levs på olika platser.  

 

I min analys av Fuglesangs rymdfärd som händelse försöker jag få grepp om olika 

föreställningar och därför passar ”rummets trialektiska produktion” utmärkt. Detta innebär att 

 
20 Heldt-Cassel. S, 2003, sid. 25-26 

21 Gren M, Hallin P-O, Kulturgeografi, 2003. Sid. 160.  

22 Heldt-Cassel. S, 2003, sid. 29-30
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rummets produktion kan ”illustreras genom en analytisk uppdelning av rummet i tre 

dimensioner”23:  

• Representationer av rum (representations of space, conceived space) 

• Rumslig praktik (spatial practice, perceived space) 

• Det levda (representational spaces lived space) 

Jag kommer att följa Susannas tolkning men även försöka göra min egen tolkning av dessa 

rum. 

3.1.1 Representationer av rum 

Representationer av rummet ska ses som uttryck för den ideologi som reproducerar de olika 

produktions och maktförhållanden som råder i ett samhälle24. Det vill säga att de är 

föreställda rum eller representationer av rum som exempelvis kartor, texter, bilder, berättelser 

etc. som produceras utifrån de uppfattningar man har om rummet i olika sammanhang 

(politik, media, vetenskap, reklam etc.). Denna rumsliga dimension är mycket viktig då den 

består av olika sätt att se och framställa rummet. Rummet kan sägas byggas upp av ett system 

av visuella och verbala tecken som representerar makt och kontroll25. Makten och kampen 

över vilka föreställningar som skall råda eller ej är central här. Representationer av rum är inte 

något som är förbehållet vissa aktörer utan det kan finnas flera berättelser och tolkningar 

kring en plats och de kan samtidigt finnas sida vid sida. Det är dock vissa som kanske har 

större påverkan och dominerar olika föreställningar än andra.26 Media har en stor makt i 

skapandet och representationer av rum. Media både skapar och styr de berättelser och utgör 

således en viktig del av representationer av rum. Representationer av rum kan även ses som 

abstrakta rum, som t.ex. kartor, teorier, filosofier. Det abstrakta rummet27 får/tar en allt större 

plats, där de visuellt representerade (texter, bilder etc.) också får en större betydelse.  Därmed 

är representationer av rum även centrala i skapandet av olika självbilder och (nationella) 

identiteter, vilket jag kommer att diskutera i kapitel 3. Därefter kommer jag även att koppla 

föreställningen om Sverige samt också till den dramafabrik som media kan ses som.  

 
23 Heldt-Cassel. S, 2003, sid. 30 

24 Gren M, Hallin P-O, 2003. Sid. 160 

25 Heldt-Cassel. S, 2003, sid. 31-32 & Gren M, Hallin P-O, 2003. Sid. 160-161 

26 Heldt-Cassel. S, 2003, sid. 31

27 Gren M, Hallin P-O, Sid. 161 
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3.1.2 Rumsliga praktiker 

Den rumsliga praktiken ”består av produktionens och reproduktionens geografier vilka kan 

beskrivas i termer av rumslig organisering samt specifika rumsliga konstellationer sprungna 

ur de sociala sammanhang de också ger upphov till”28. Vilket gör att det är det fysiska som 

får sitt uttryck genom olika verksamheter och materialiserade relationer. Dessa verksamheter 

och relationer ses i t.ex. ”de rutiner i tid och rum som människor utvecklar i olika 

samhällstyper”29. Vilket gör att det är ”här” som det materiella rummet som skapas, och detta 

rum utgör också grunden för hur platser etc. uppfattas och representeras av andra. Exempelvis 

genom politik, och ett bra exempel här är genom uppförandet av byggnader i 

”miljonprogrammet” eller uppförandet av ”rymdbaser”, fabriker, Universitet, fängelser etc. 

Detta ”fysiska”, eller vad vi också kan kalla det ”konkreta”, speglar hur samhället är 

materiellt rumsligt organiserat samt att dessa rum är de som vi uppfattar/upplever med våra 

sinnen. Till denna rumsliga praktik kan vi här också koppla olika begrepp som påverkar hur 

rummet skapas. Vilka jag främst i detta arbete tänker på är den politiska geografin, geopolitik, 

astropolitik, den svenska rymdpolitiken samt hela den tekniska, vetenskapliga och fysiska 

apparaten som här i följande kapitel kommer att presenteras i närmare detalj. 

 

Dessa båda, representationer av rum och rumslig praktik har ofta kanske setts som de enda 

perspektiven på rummet, ett dualistiskt synsätt. Genom att ”lägga till” en tredje dimension det 

levda rummet, eller det jag kallar arenan, försökte Lefebvre gå bortom denna dualism.30  

3.1.3 Arenan 

Det levda rummet innehåller både rumslig praktik samt representationer av rum, men den kan 

också ”ses som en egen analytisk rumslig dimension.”31 Vilket här menas det att rum både 

skapas och reproduceras genom handling, som innebär att våra egna handlingar kan omskapa 

och omtolka rum och dess olika betydelser i vardagslivet.32 För Lefebvre hade ”levda rum” 

den betydelsen att människor själva hade möjligheter att utforma sina liv och därigenom 

skapa sina ”egna rum”. Det är här och nu vi lever, i detta samhälle, där rum ”verkligen” finns. 

Denna ”verklighet” samspelar och påverkas av de andra rummen (rumslig praktik och 

 
28 Heldt-Cassel. S, 2003, sid. 30 

29 Gren M, Hallin P-O, 2003. Sid. 160  

30 Heldt-Cassel. S, 2003, sid. 32 & Gren M, Hallin P-O, 2003. Sid. 160  

31 Heldt-Cassel. S, 2003, sid. 32 

32 Heldt-Cassel. S, 2003, sid. 32
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representationer av rum) och hur de produceras/producerar. Det levda rummet kan ses som en 

arena där det konkreta och abstrakta rummet vävs in och aktualiseras.  

 

Vad Lefebvre egentligen menar med ”sin” trialektik är att rummet skapas genom dess tre 

komponenter och inte bara två. Men dock är processen som rummet skapas i dialektisk.33 

Studerar man dessutom noga ser man också att Lefebvres fokus är på vem det är som 

producerar rummet, både vem som har medlen och vem/vilka som faktiskt också gör det.  

3.2 Identitet och föreställningar 

Vad är egentligen identitet? Enligt NE är identitet ”...en självbild, en medvetenhet om sig 

själv som en ”unik” individ... att det finns en skarp gräns till andra...”34 Men identitet kan 

också ses som sociala konstruktioner, dvs. en produkt av hur vi förstår och tolkar händelser, 

kroppar och subjektiviteter. Viktiga inslag i ”konstruktioner” av identitet är t.ex. klass, kön, 

etnicitet. 35 Nationalitet är ett annat begrepp som också ligger väldigt nära, vilken innebär att 

den är ofta kopplad till en stat eller viljan att bygga upp en stat. I en sådan nationsbyggnad 

utnyttjas ofta gärna föreställningarna om etnisk identitet (dvs. blodsband, gemensamt 

ursprung) som viktiga element. Men det är också viktigt att ställa frågor som hur de nationella 

föreställningarna är organiserade i tid och rum. Förutom den nationella och symboliska 

identiteten bör man också studera kultur, eller ett folks ”kollektiva medvetande”.36

 

Vem eller vad är det som skapar och eller upprätthåller ”föreställda gemenskaper”37? 

Nationalstaten har här en stor del i skapandet av identitet, i detta fall ”det svenska” och 

”svenskhet”, eftersom de gärna vill sprida ett nationellt engagemang till bestämda, avgränsade 

rum/platser där man känner sig särskilt svensk38, men också med hjälp av symboler. Dagens 

samhälle gör att de symboler som vi konfronteras med ofta utgörs av mentala etiketter för vår 

upplevelse och de förväntningar vi har. Denna symbol kan då vara ett tecken, en bild, en 

byggnad, en staty eller någonting annat som är av betydelse för en person eller varför inte en 

stad, plats eller region. Symbolerna idag används ofta i marknadsföringen av en plats då de på 

ett enkelt sätt kan förmedla olika budskap eller ge en association till en plats. Symboler har 

 
33 Heldt-Cassel. S, 2003, sid. 33 

34 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209858&i_word=identitet, 2007-04-19 

35 Holloway S, Stephen P. Rice and Gill Valentine, 2003, Sid, 253 

36 Ehn B, Frykman J, Löfgren O, 1993, sid 13 & Anderson B, 1991. sid 6 

37 Anderson B, 1991 

38 Ehn B, Frykman J, Löfgren O, 1993, sid 117

 13



För Sverige i rymden 
______________________________________________________________________________________ 
 

                                                

alltså en stor betydelse eftersom de skapar associationer som i sin tur ger en plats en 

identitet.39

 

Nationer är ett symboliskt rum med en stark symbolik: flaggor, statyer, byggnader, märken 

etc. Vissa av dessa kan också förknippas och utlösa en kraftig känsla av nationell 

samhörighet. Denna kommer ofta till uttryck vid händelse som t.ex. sport- och 

idrottsevenemang, nationella dagar men nu även rymdfärder. Den nationella symboliken 

mellan länder i en sport är ofta mycket tydlig vilket gör att vi kan få en ökad nationalkänsla. 

Det är ofta så att vi sätter VI mot DOM och sporten kan här ses som ett medium där det 

(numer) är legitimt att visa sin känsla för nationen. Och denna nationella känsla ökar också 

tack vare media och deras upphaussning av dessa händelser.40 Enligt Benedict Anderson var 

det: ”eftersom de flesta människor inom nationen aldrig kommer att mötas personligen måste 

det till en vilja och en förmåga att föreställa sig en gemenskap”41. Viktiga instrument för att 

sprida föreställningar är bl.a. det Anderson kallar för ”tryckkapitalism”, dvs. de olika 

publiceringsteknikerna som har och har haft en mycket stor påverkan i skapandet av 

symboliska/mentala rum. Nu är det till största del media men tidigare var det även museer, 

utställningar etc. som hade denna påverkan för att sprida föreställningarna.  

 

Media är då med och skapar nationella identiteter så som vi själva känner igen oss i. Ehn m.fl. 

skriver att media skapar olika ”mediegenerationer”.42 Vilket tar sig uttryck att vi ofta kan 

identifiera oss med exempelvis ett visst barnprogram som gick när vi själva växte upp. Detta 

kan skapa en viss gemenskap men också identitet eftersom när man träffar någon som växt 

upp under samma tidsperiod har ”man ofta något gemensamt”, alltså ett gemensamt minne om 

än ett barnprogram. Sverige har också kanske varit något speciellt eftersom det nästan enbart 

fanns de statliga mediekanalerna till för inte så länge sen. Detta kan ha lett till att man har 

lättare att identifiera sig med just en speciell tidsepok eftersom det ej fanns ”många” 

valbarheter.  

 

Detta kan kallas för en ”kollektiv” identitet, dvs. något som kan binda ihop människor inte 

minst genom de ”minnen” som de delar. Och här kan vi säga att det finns två typer av 

 
39 Blom T & Nilsson M, 2000, sid, 17 

40 Ehn B, Frykman J, Löfgren O, 1993, sid 213-214 

41 Lewander L. 2004:51, sid, 31 

42 Ehn B, Frykman J, Löfgren O, 1993, sid 114
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identitet: en personlig och en kollektiv, där personliga erfarenheter, minnen och självbilder 

utgör stommen till en individs egen identitet.43 Den kollektiva är däremot där personen får en 

känsla av samhörighet eller kollektivitet av likasinnade, som man kan känna igen sig och delar 

sociokulturellt ursprung och speciella traditioner.44 Då kultur ”refers to shared beliefs, values, 

norms and forms of behaviour”45. Är den kollektiva identiteten är en kommunikativ 

konstruktion som ofta används för att etablera identitetsskillnader mellan olika stater.46  

3.2.1 Föreställningar om Sverige – från reseberättelser till dagens media 

Hur skapas en bild av Sverige? En bild kan skapas på många sätt och händelserna kring 

Nordenskiölds polarfärd och Fuglesangs rymdfärd har definitivt skapat (o)lika föreställningar 

om Sverige. Lisbeth Lewander skriver om den ”tidiga” bilden av Sverige, dvs. i slutet av 

1800-talet och i början av 1900-talet, att det fanns en stark tilltro till nationen och en 

nationalism växte fram. Sverige presenterades under denna tid genom vetenskap och teknik – 

och de resurser Sverige hade kartlades, inventerades och mättes. Och från resultaten de fick 

fram, dvs. ofta genom statistik etc. skapades en nationell självbild.47 Senare men samtidigt 

under ”samma tid” kom sporten in i bilden som speglade den svenska identiteten. Men det var 

inte bara sporten i sig utan det handlade mycket om myter, landskap, fysiska aktiviteter som 

frambringade nationella karaktärer.48  

 

Lewander skriver dock att det har varit flera forskare som hävdat att Sverige saknade ett 

tillräckligt antal positiva erfarenheter kring det förra sekelskiftet, som ”vilka den 

nationalistiska yran kunde frodas kring”. Detta innebar att det kanske var svårt att få en 

känsla för nationen då man inte uppfattade symbolerna som tillräckliga symboler eller rent ut 

sagt att symbolik inte fanns att tillgå. Men som Lewander skriver är att istället för de typiska 

symbolerna framträdde under denna tid nu istället en fosterlandskänsla grundad på naturens 

materiella och estetiska resurser. Det var också här och nu som polarområdena börjades 

användas som en resurs, och genom denna kom mycket av polarforskningen fram.49

 

 
43 Heidrun F, 2002, sid, 35 

44 Heidrun F, 2002, sid, 72 

45 Heidrun F, 2002, sid, 37 

46 Heidrun F, 2002, sid, 133 

47 Lewander L, 2004:51, sid, 35 

48 Lewander L, 2004:51, sid, 35 

49 Lewander L, 2004:51, sid, 37
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Denna polarforskning som växte fram kan också sägas vara publik eftersom att den 

attraherade sig intresset från allmänheten, och staterna hade ofta här ett direkt intresse i 

verksamheten. Både för att de stod för mycket av det ekonomiska samt att de ville främja en 

nationell känsla. Polarexpeditionerna sågs som fysiska, intellektuella och de var nationella 

bedrifter som var laddade med ideologiska betydelser. Därför var också expeditionernas 

bedrifter en angelägenhet för hela nationen samt att det också var en tävlan mellan andra 

nationer.50 Lewander skriver att Andrées ballongfärd 1897 uppfyllde alla krav för detta. Det 

var en nyhet, sensation, och framstegstankar samtidigt som vetenskapsmannens speciella 

karaktär och manlighet framhölls. Forskningen i polarområdena handlade om en nationell 

prestige, ”det var vetenskap som uppvisning, en prestation inför en föreställd publik och 

därmed också en fråga om attraktionsvärde”.51

 

”Polarforskningen och dess utövare deltog i formeringen och reproduktionen av den svenska 

naturen och det svenska kynnet”, detta genom att de hade tillträde till media och de andra 

arenorna som förmedlade information till befolkningen, museer, utställningar etc.52 Katarina 

Schough är en annan person som har studerat föreställningen om Sverige i sin bok ”Den 

hyperboreiska tankefiguren”. Hon menar att den hyperboreiska tankefiguren kan ”fungera 

som en tolkningsnyckel för den som betraktar världen från en svensk position”. Denna 

föreställning om svenskar påverkar oss i hög grad även idag och några saker som är typiska 

för hyperborén som är värda att ta upp. Dels att denne alltid har rätt, eftersom denne inte 

behöver legitimera att han har rätt, eftersom att ”alla hans erfarenheter och känslor säger att 

han har rätt”.53 För hyperborén framstår det också som självklart att svenskar har rätten att 

röra sig utåt, över gränser samtidigt som man upprätthåller gränser gentemot andra folk för att 

skydda kärnlandet.54 Hyperborén har dessutom inget personligt ansvar eftersom denne är en 

observerande deltagare. Vilket innebär att denne bara ”observerar” och därmed kan se saker 

från olika sätt samtidigt som denne vet om det, placerar personen sig själv som moraliskt 

överlägsen.55 Hyperborén är alltså även moraliskt överlägsen eftersom karaktären danas av de 

fysiska omständigheterna.56 De fysiska omständigheter är alltså klimatet, vilket anses påverka 

 
50 Lewander L, 2004:51 sid, 39 

51 Lewander L, 2004:51, sid, 40 

52 Lewander L, 2004:51, sid, 38 

53 Schough K, 2007, Sid. 16 

54 Schough K, 2007, Sid. 16 

55 Schough K, 2007, Sid. 49 

56 Schough K, 2007, Sid. 31
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oss i en positiv riktning. Ju kallare och hårdare klimat desto bättre är/blir personen. Därför är 

det inte konstigt att denna föreställning stärktes av polarexpeditionerna och att den som sagt 

till viss del fortfarande finns kvar idag. Exempelvis en föreställning att svensken ses som 

etiskt överlägsen och att Sverige ses som en moralisk supermakt.57 Även om denna 

föreställning börjar falna så finns den kvar och upprätthålls. 

 

I dagens samhälle har/får media en allt större betydelse för skapandet och spridandet av olika 

typer av föreställningar. Jag kommer att ta upp detta lite längre fram. Citatet nedan ger en 

fingervisning på denna:  

 

”Enligt en mätning av svenska webbmedier från medieanalysföretaget -Observer 

(1-21 december) figurerade Fuglesang i 5 364 artiklar, medan tomten fick nöja 

sig med 2 921 och Jesus ynka 767 artiklar. Och detta var innan den svenska 

rymdfrälsaren gav uttrycket "I´ll be home for Christmas" en helt ny innebörd 

med landningen på Kennedy Space Center. Kristus Fuglesang satte Jesus 

Kristus i total medieskugga. Aldrig tidigare i den svenska mediehistorien har en 

bultdragning varit mer välbevakad.”58

 

Regeringen gör också varje månad en undersökning om bilden av Sverige i utländska medier. 

I denna undersökning kan man läsa att Fuglesang hamnade i fokus hos de nordiska länderna 

och rymdfärjan Discoverys rymdfärd fick mycket uppmärksamhet. ”I Danmark rådde svensk 

rymdfeber och framtidstro kunde skönjas i forskningskretsar, där man länge oroat sig över 

det krympande intresset för naturvetenskap och teknik. Fuglesang var också en av de mest 

omskrivna svenskarna i finsk press. Kauppalehti konstaterade att han blivit känd som 

"astronauten med båda fötterna på jorden", beroende på att Sverige, i motsats till många andra 

länder, inte betalat för att komma förbi i kön för en resa upp i rymden.” 59

3.2.2 Media – en dramafabrik 

Media eller rättare sagt massmedier anses ha två grundläggande funktioner60: 

• Information  

 
57 Schough K, 2007, Sid. 12-13 

58 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2207&a=601751, 2007-04-29 

59 http://www.regeringen.se/sb/d/6545/a/76594, 2007-04-29 

60 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=252273&i_history=1, 2007-05-12 
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• Underhållning 

Det har dock visat sig i dagens samhälle att gränsen mellan information och underhållning har 

blivit mindre tydlig. Vidare kan också sägas att medias ”uppgift” är också att bl.a. granska 

”makthavarna och rapportera om vad som händer i världen så att medborgarna - från 

gräsrötter till makthavare - får brett underlag för att bilda kunskap och ta ställning i olika 

frågor. Denna rapportering skall vara korrekt och allsidig. Man skall skydda individers 

integritet så långt det är möjligt.” Detta kan dock gå fel, exempelvis när man misslyckas att 

granska makten eller om man ej ger en tillräckligt bred bild av verkligheten. Men media kan 

även göra fel genom att säga en sak och göra en annan.61  

 

I boken ”Välkommen till Dramafabriken” står det att läsa att medierna har ett 

samhällsuppdrag. Vilket går ut på att medierna i egenskap av ”den tredje statsmakten” (dvs. 

att se sig själva som just den tredje statsmakten) skulle ”granska de andra statsmakterna, dvs. 

riksdag och regering, för att föra ut sanningen till folket”. Detta skulle också vara till nytta 

för det demokratiska samhället vi lever i. I boken kan jag läsa att de motsätter sig denna syn, 

och menar att detta uppdrag är bara ett påhitt.62 Vidare kan man läsa att media har två 

uppgifter: ”granska makten”. Denna makt är definierad som den politiska, inte den 

ekonomiska och inte heller granska deras egen (dvs. medias) ”makt”. De har även gjort en 

mindre undersökning bland journalister som redovisas i boken där de ställer dig undrade vad 

som menas med att ”granska makten”. Svaret var att ”granska makten” begränsades till 

statsmakten och inte till företag, aktiemarknad etc. Den andra uppgiften media har är att de 

ska ”spegla verkligheten” åt läsarna/tittarna/lyssnarna. ”Tanken är att om man bara håller 

spegeln rätt så syns verkligheten tydligt… men man ska inte glömma att också putsa denna 

spegel”.63  

 

Vad är en nyhet egentligen? I kritiska mediestudier anser man att det är ”en produkt av en 

massmedieindustri”. Här menas det att det är viktigt att en nyhet är en händelse dvs. ”en viss 

typ av skeende som media valt ut. Och i massmedia börjar händelsen vid en viss punkt och 

avslutas också vid en viss punkt.” Bengt Nerman är en av de personer som intervjuas i boken 

och det är också han som myntat uttrycket dramafabrik, för att ”förstå medieindustrins roll”. 

 
61 http://www.mediekritik.nu/about.php, 2007-05-12 

62 Josefson D, 2002, sid, 17 

63 Josefson D, 2002, sid, 18 & 22 
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En dramafabrik iscensätter och använder noggrant utvalda händelser för att skapa ett slags 

teaterföreställning och som saluförs under beteckningen ”nyheter”.  

 

”Massmedieideologin talar om fakta, ett slags punkter i verkligheten, att återge, 

mer eller mindre trovärdigt. Men bilden av teatern ser vi att det snarare är fråga 

om pjäser på engelska säger man stories. En pjäs och en story har till skillnad 

från fakta en tidsdimension, den utspelas i en tid, har en handling, personer, 

bakgrund, en början och ett slut. Och det innebär en tolkning och ett 

ställningstagande. Pjäsen har, som man brukar säga, en moral.”64

 

Dessa ”pjäser” som media gör kan se olika ut, men det finns olika typer av standardpjäser. I 

boken exemplifieras detta genom ett statsbesök, och tänk efter själv, hur ser det ut? Varje 

statsbesök visas alltid likadant, dvs. att personer går ner för en trappa, från flygplanet eller 

liknande och fotograferas. I dagens samhälle är trenden att det bara blir mer och mer av dessa 

nyheter (eller dramer), och det är ”en konsekvens av det faktum att nyheter är 

mediefabrikernas produkt, som måste produceras snabbt och billigt”65. Det är viktigt att 

komma ihåg att dessa nyheter är vad medierna lever på, för ”nyheterna” är mediernas 

viktigaste konkurrensmedel.66 Nyheter paketeras som vilken produkt som helst och saluförs, 

och media omsätter miljarder – alltså är de företag och inte en ”sanningens väktare”. 

 

Medias representationer är med och konstruerar våra bilder och vår förståelse av världen.67 

Däremot är individen inte alltid medveten om att denne både blir undervisad och formad av 

den mediekultur som finns.68 Denna kultur lär ut bland annat hur vi ska vara, se ut, hur vi ska 

göra etc. Mediebudskap är konstruerade, och skapar snarare än visar den verklighet vi tror de 

gör. Med andra ord framträder inte verkligheten som genom ett fönster utan budskapen är 

både skapade, formade, positionerade och representerade för att just presentera en verklighet. 

För: ”The media do not present reality, they represent it”69, kort och gott.   

 

 
64 Josefson D, 2002, sid, 23-24 

65 Josefson D, 2002, sid, 26 

66 Josefson D, 2002, sid, 26 

67 D Kellner & J Share, 2005, sid, 370 

68 D Kellner & J Share, 2005, sid, 370 

69 D Kellner & J Share, 2005, sid, 374 
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Det här är något som Baudrillard en välkänd forskare i symbolekonomin och 

tecknens/symbolernas betydelse har studerat. Det vi tror är verklighet är i själva verket mättat 

med symbolik och tecken. Han menade att i dagens samhälle finns det tre nivåer av 

simulering70. Där den första nivån som kan sägas vara en typisk kopia av verkligheten. Den 

andra nivån där kopian ”är så bra” att gränsen mellan verklighet och representation är oklar. 

På den tredje nivån skapas en verklighet som inte är baserad på någon speciell ”bit” av 

världen. Detta är vad Baudrillard kallar för ”hyperreal”.71 Vidare menar han att dagens 

samhälle går mer och mer mot det ”hyperreala” dvs. ett skådespelarsamhälle där tecken jagar 

tecken som jagar tecken… Media är inte heller objektiva inte minst därför att media också är 

typ av mediemonopol som är organiserade för att tjäna pengar och eller makt72. 73  

 

Jag kommer nu att kort redogöra för de olika medierna jag har undersökt, vad gäller deras 

upplaga, och deras ”målsättning” med tidningen eller kanalen/kanalerna. Och jag kommer 

även att kort redogöra för vem/vilka som äger medierna.  

3.2.2.1 Tryckmedia 

Dagens Nyheter har en upplaga på ca 363 100/tidningar per dag (2005). Företaget ägs av 

Bonnier AB. DN ska ”mer än någon annan tidning spegla livets och samhällets mångfald, ge 

orientering (news), bidra till förklaring, värden och riktning (views) samt tillhandahålla 

värdefulla verktyg (use).”74

 

Aftonbladet har en upplaga på ca 429 000/tidningar per dag (2005). Företaget ägs av Norska 

Schibsted (49,99 % och LO 50,01 %). Aftonbladet har som målsättning att ”innehållet ska 

spegla svenska folkets intressen. Varje dag erbjuds läsarna en kombination av hårda och 

mjuka nyheter, kultur och politiska kommentarer, sport och nöje, personliga kommentarer, 

debatt och läsaråsikter.”75

 
 

70 Se vidare diskussion i kapitlet Politisk geografi och geopolitik där Ek har identifierat simulering som en av tre teknologier 

71 Lane R, Jean Baudrillard, Florence, KY, USA: Routledge, 2000. sid,30. http://site.ebrary.com/lib/kaubib/Doc?id=5001604&ppg=41, 

2007-05-27 

72 D Kellner & J Share. Toward Critical Media Literacy.Discourse:studies in the cultural politics of education. Vol.26, No. 3, September 

2005, sid, 376 

73 Kolla exempelvis själva hur ägandet ser ut bland de medieföretag som vi har här i Sverige. Där kommer man att se att det bara är ett fåtal 

och de som finns är också väldigt stora. Men det finns även mindre men de kan sägas ha en mindre betydelse för skapandet av olika 

representationer.  

74 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=4514, 2007-05-08 

75 http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/journalistiken/, 2007-05-08 
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3.2.2.2 Etermedia 

SVT ägs av staten och får bl.a. in pengar via licenser. De har 100 % täckning. SVT ”tillhör 

alla i det här landet. Det är viktigt för vår demokrati att det finns en fri och oberoende 

television. Som du kan lita på, vad som än händer. Och som gör tv för dig, vem du än är.” De 

vill också skilja sig från mängden. Och att ”SVT står fritt från både politiker och företag. Att 

vi inte har reklam. Att vi finns för tittarna, ingen annan. Det är Fri television.”76

 

TV4 ägs av bl.a. Proventus, Nordic Broadcasting, Schibsted (26 %) och Bonnier (27,7 %). De 

har 99 % täckning och får in pengar via reklam. 77 TV4 är ”en kommersiell kvalitetskanal som 

sänder till hela svenska folket. Med stort hjärta och öppet sinne har vi alltid stått på publikens 

sida. För TV4 är publiken alltid i centrum.”78

3.3 Politisk geografi och geopolitik 

Det mesta om inte allt styrs i dagens samhälle av politiska beslut. Men få vet nog egentligen 

vad besluten innebär för den enskilde personen. Och få vet eller kan nog inte förklara vad 

politik är eller står för. Därför tänkte jag nu kort beskriva vad det är samt att sedan redogöra 

för den politiska geografin och geopolitiken. Enligt nationalencyklopedin är det en 

”statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang”. Den har vidare 

två grundbetydelser på svenska som är dels, ”de processer genom vilka makt utövas och 

politiska beslut fattas”, samt att det är ”den förda politikens principer och faktiska 

sakinnehåll”. 79 Därmed kan man också se det som att politik är som en handling där makt 

utövas.  

 

Politisk geografi och geopolitik är två centrala begrepp i geografin samt betydelsefulla för 

min undersökning. De båda är dock kanske svåra att få begrepp om och geopolitiken kan ses 

som lite kontroversiell eller något stötande. Vilket exempelvis den tyske geopolitikern Karl 

Haushofer gjorde som utgick från svenske Kjelléns teorier men förvrängde dessa. Så i 

Tyskland urartade geopolitiken under andra världskriget och kom att användas i den 

 
76 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=50813&lid=Fri_television&from=menu, 2007-05-09 

77 http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showSveStats.php&menu=menu_sve&me=7&media=Television&type=media, 2007-05-

09 

78 http://www.tv4.se/omtv4/tv4ab/416605.html, 2007-05-08

79 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=285063&i_word=politik. 2007-04-27 
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nazistiska utrikespolitiken framför allt genom livsrumsteorin80 (lebensraum).81 Geopolitik är 

fortfarande ett lite varmt ord men de båda begreppen är som sagt viktiga för min underökning 

och ni kommer till slut (förhoppningsvis) att förstå varför.  

 

Man kan tolka geopolitik som att den förklarar politik med hjälp av geografi och inom den 

politiska geografin är det politiska som är centralt och medan det geografiska är viktigt men ej 

centralt. Det finns en rad olika förklaringar på vad dessa begrepp står för, exempelvis att 

några menar att den politiska geografin ”kom först” och sedan kom geopolitiken, att 

geopolitiken är en underavdelning till den politiska geografin, eller att de i princip är samma 

bara olika namn, eller att någon har föredragit någon av termerna. Thomas Lundén är en av de 

personer som skrivit om dessa begrepp och han menar att den politiska geografin är 

förhållandet ”mellan å ena sidan rummet, geografins studieobjekt, och å den auktoritativa 

beslut och reglering inklusive maktutövning”82. Vilket innebär att den politiska geografin 

studerar de samband som finns mellan territorium och makt. Vidare skriver han att just denna 

makt eller snarare utövandet av makten är för att kunna ”ta” eller ”kontrollera” territoriet, 

menar han är den något kontroversiella ”geopolitiken”. Richard Ek diskuterar i sin rapport om 

skillnader och hur man ser på de olika begreppen. Han menar att geopolitik är 

”skärningspunkten mellan kulturgeografi och internationella relationer medan politisk 

geografi mer är skärningspunkten mellan statsvetenskap och kulturgeografi”83.  

 

C G Alvstam är ytterligare en i raden som diskuterar begreppen och han definierar geopolitik 

som “läran om det geografiska lägets och de geografiska naturförutsättningarnas betydelse 

för politiskt handlande.”84 Han menar att dessa begrepp (geopolitik och politisk geografi) är 

mycket lika och kan nästan inte skiljas. Utan det kan göras genom en geopolitisk analys som 

antingen är geografisk eller politisk. En utgångspunkt för en sådan analys kan således vara 

politisk eller geografisk. Vid en politisk analys är det ”politiska” som är det primära medan 

det geografiska är sekundära. Vid en geografisk analys är det geografiska som är det primära 

och det politiska sekundärt.  

 

 
80 Genom att se staten som organism (lebensraum), så måste den överleva. Därför kan man legitimera att ta över andras stater eftersom 

annars skulle den egna inte överleva. 

81 http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=181492&i_word=Geopolitik, 2007-04-15 

82 Lundén T, & Öberg S, 2000, sid 1 

83 Ek R, 1998, Sid. 2 

84 Alvstam CG & Falkemark G, 1992, Sid, 1 
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Dagens geopolitik kan kännetecknas av att vara något ”hård” i den mening att de saker som 

tas upp är mer kapital och utvecklingsinriktade och inte mjuka värden. Det kan handla om 

kontroll av olika områden, exempelvis USA och deras ”kontroll och maktutövning” av 

oljefälten i Irak eller Ryssland och deras inblandning i Tjetjenien som också beror på stor del 

av de många oljefält som finns i området85.  

 

Ett ytterligare begrepp att ta till är den kritiska geopolitiken. Den växte fram i och med 

kritiken (inte så konstigt) mot den ”vanliga” (hårda) geopolitiken, inte minst därför att 

territorialstatens placering var det centrala och den ofta enda rumsliga analysenheten”.86 De 

kritiska geopolitikerna riktar speciell uppmärksamhet mot bland annat de många texter som 

finns och behandlar de som geopolitiska i sig själva. Exempelvis olika typer av romaner, 

avtal, medietexter, dokument, policys etc. ”internationella relationer”87. Här kan likheter 

mellan Lefebvres representationella rum och den kritiska geopolitiken skönjas. En typisk 

kritisk geopolitisk fråga är ofta obekväm men likväl behöver den ställas, exempelvis när man 

pratar om säkerhet, frågan är snarare ”säkerhet för vem”?  

 

Ek menar att geopolitik är skärningspunkten mellan kulturgeografi och internationella 

relationer, och dessa internationella relationer är ytterligare ett begrepp att ta till sig vid 

studerandet av geopolitik eller snarare den kritiska geopolitiken. När man studerar/analyserar 

internationell politik kan man inte begränsa sig till de andra staternas gränser, eftersom de i de 

allra flesta fall har icke-fysiska gränser samt att många av de stora företagen ”bryr sig inte om 

landsgränser” utan är transnationella. Dagens moderna stat har den egenskapen att dess 

territorium är fysiskt sammanhängande88, men dess gränser är ofta inte fysiska, men makten 

över befolkningen är ”ofta” baserad på en makt över avgränsande territorium.89  

 

När man undersöker en stat/land gör dagens globaliserade samhälle att vi kanske ifrågasätter 

den territoriella omslutenheten, i och med territoriella stater ej längre har makten över det 

nationella rummet i samma utsträckning, utan det är i större utsträckning företag som agerar 

över gränserna.  Ek skriver vidare att ”den nya teknologiska praktiken i världspolitiken 

skapar situationer där tidsdimensionen (chronopolitics) är mer väsentlig i politiken än 
 

85 Politkovskaja A, 2003 

86 Ek R, 1998, Sid. 5-6 

87 Ek R, 1998, Sid. 5-6 

88 Lundén T, 1997, sid, 31 

89 Ek R, 1998, Sid. 27
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rumsdimensionen (geopolitics)”,90 vilket innebär att det tekniska får allt mer betydelse. Ek 

identifierar tre av dessa teknologier: Simulering, Övervakning & Hastigheten 

 

Simulering, där representation är en central del, och har kommit att bli samhällets uttryck för 

att uttrycka sig själv, inför sig själv. Vidare skriver Ek att Luke menar att ”Simuleringen i det 

globala flödet går därför bortom traditionell uppdelning mellan tid och rum, sändare och 

mottagare, medium och meddelande” etc. Detta ”eftersom det elektroniska medienätet 

genererar nya hyperrum med total avsaknad av platskänsla”91. Media ger oss här och nu 

direktbilder från andra sidan jorden, med hög upplösning, eller det kan vara nära fast långt 

borta, allt för att ”lura en att tro att verklighet fortfarande är verklighet”. Simulering har en 

central bäring på Fuglesangs rymdresa och hur det framställdes i media i Sverige.  

 

Övervakning92, dvs. möjligheten (och makten) att se ”oss” utan att vi kan se ”det”/”dem” 

finns i form av den teknostatiska övervakningen från luften/rymden (sattelitspaning etc.) En 

stor del av dessa övervakningsmetoders styrka ligger i att de anses representera sanning och 

objektivitet genom att de mäter, fotograferar och avlyssnar jordytan ”som den är”, men dock 

något selektivt. Massmedia har skapat en direktsänd 24 timmars bevakning av vårt globala 

rum (jag vill se rummet som vårt, inte någons, där alla är en del av det) där den vardagliga 

geografin blir en kollektiv upplevelse genom den virtuella geografin som media ger. Denna 

övervakning kanske inte är total men har stor påverkan ändå för rummet och hur vi upplever 

det. En viktig/central del av rymdfärder och projekt är just för att övervaka människor, 

händelser och rörlighet för olika militära, säkerhetsmässiga och disciplinära ändamål.93  

 

Hastigheten, har fått allt större betydelse inom IR (internationella relationer). Tiden är en 

mycket viktig del och i dagens samhälle kanske ännu viktigare än själva territoriet. Vi gör 

därför ”allt” för att reducera tid och kunna agera snabbare94. Hastigheten hänger samman dels 

med den kapitalistiska axiomatiken,95 och dels rymdens geopolitik, dvs. astropolitiken.  

 
90 Ek R,1998, Sid. 28 

91 Ek R,1998, Sid. 29 

92 Se kapitel 3. 

93 Dahlstedt M & Tesfahuney M, Kommande 2007 

94 Ek R,1998, Sid. 33 

95 Ek R & Tesfahuney M, Kommande 2008
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3.3.1 Från geopolitik till astropolitik 

Geopolitik är ett mångtydligt begrepp. Exempelvis symboliserar den händelser som sker på 

andra sidan eller det som sker utrikes i USA. Astropolitiken som nu har ”blivit” ett allt mer 

känt begrepp kan sägas ”härstamma” från geopolitiken. Astropolitik är geopolitik på 

”rymdnivå” och tjänar till att försäkra världsherravälde, alltifrån kontroll av inre till yttre 

fiender samt s.k. ”terroristhot”.  

  

Astropolitik betecknar ”relationerna mellan terrängen i yttre rymden och teknologin och 

utvecklingen av politisk och militär policy och strategi”96. Denna astropolitik kan också sägas 

ha en något negativ klang, eftersom den framställs som en ”deterministisk politisk teori som 

manipulerar relationerna mellan statsmakt och kontroll av yttre rymden, för att förlänga 

dominansen över en ensam stat över hela jorden97”. Innebörden är att det som sker är 

nödvändigt för den stat som har ”denna makt” samt att denna är stat är något av en önskedröm 

för maktgalna stater och personer.  

 

Ett annat viktigt närliggande begrepp som diskuteras inom astropolitiken är astrostrategy, där 

astro betyder ”världsrymd” eller ”stjärnorna” och strategy (strategi) en slags lära för hur man 

med olika maktmedel kan nå politiska mål. Astrostrategy identifierar olika kritiska jord/mark 

och yttre rymd platser98. En kontroll över dessa kan ge en militär och politisk dominans av 

yttre rymden, eller åtminstone på ett minimum kan försäkra mot denna dominans från andra 

(potentiella) stater99. Det centrala här är att ”Spaceforces have the theoretical potential for 

maximal power projection”100, och visar på den oerhörda betydelsen av kontroll över rymden. 

 

Beroende på hur man ser på jorden/staten kan också en eventuell expansion utåt legitimeras. 

Från den kände svensken (dock ej i positiv bemärkelse) Rudolf Kjellén som såg staten som en 

organism kan man koppla till mänsklighetens sökande ut i rymden. Det vore ju här ett 

”logiskt” steg för mänsklighetens evolution101. Detta är något som media tog fasta på i 

samband med Fuglesangs rymdfärd, vilket jag kommer att ta upp lite längre fram. Eftersom 

nu när jorden är upptäckt så anses det vara nödvändigt att flytta, för att staten/folket skall 
 

96 Dolman E C, 2002, sid 17-18 

97 Dolman E C, 2002, sid 17-18 

98 Dolman E C, 2002, sid 17-18 

99 Dolman E C, 2002, sid 17-18 

100 Dolman E C, 2002, sid 17-18 

101 Dolman E C, 2002, sid 17-18 
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kunna leva vidare i ett slags samhälle. Så detta kan kanske ses som en legitimering att 

kolonisera yttre rymden. En politik som astropolitiken kan dock ta oss upp och ut i rymden 

och det kan finnas en del fördelar, så som att ”den kan samla människor som ”en ras” ” istället 

för att skilja oss102. Men den är samtidigt ett måste för att vi ska kunna göra nya upptäckter 

samt att den kan ge ett moraliskt berättigande för ”framgång” inom det västerländska 

synsättet.103

 

Den yttre rymden är en extra hård omgivning och människan kan ej bo där. Vi måste utveckla 

och utvecklas innan vi kan göra detta. Då uppkommer en rad frågor som ”man” måste ställa, 

exempelvis vilka skulle vilja göra detta? Vilken typ av människa? Vilka karaktärer skulle vara 

bra att ha och hur värdesätter man dessa? Det man kan göra är bl.a. att jämföra med de 

arktiska forskarna för att där kunna se hur de har klarat sig etc. de som väljs just för deras 

förmågor. Eller varför inte ta en hyperboré, som jag tidigare har skrivit om!? Som mycket väl 

skulle kunna passa in eftersom denne är väl anpassad för klimatet, som är moraliskt 

överlägsen, och som också ”bara är” en deltagande observatör… 

 

Rymdaktiviteter är idag en mycket viktig del av politiken för flera nationer, både för att 

expandera utåt och inåt men också att utveckla teknik och vetenskap men också för att knyta 

olika astropolitiska allianser och band. Dolman menar att det är mycket på grund av att det är 

få stater som har möjligheten att komma ut i rymden och därför är kooperation ett måste. Det 

sägs vara bra för olika ändamål men i princip för att tjäna staternas egna intressen.104 

Samarbete är en av de få saker som kan sägas vara positivt för resultatet av de olika 

rymdaktiviteterna, eftersom utan kooperation hade inte det skett. Dock samarbetade varken 

USA eller Sovjet under lång tid. 

  

Thomas F Rogers skriver i sin artikel att ”Vi måste åka ut i rymden för att kolonisera 

eftersom att det inte kommer att gå att bo här”. Tredje världens länder går så pass bra nu och 

kommer att gå ännu bättre sen, och därtill kommer alla miljöproblem, därför kommer jorden 

inte att vara beboelig. Han skriver att USA har spenderat stora summor, vad gäller pengar, 

energi och liv för deras mission att nå rymden och månen. Och månen är ett måste för att 

 
102 Dolman E C, 2002, sid 18-23 

103 Anmärkas bör att om vi inte kan förenas och leva i och på jorden, hur kan då rymden göra eller bota detta? Förespråkare för 

astropolitiken använder sig av detta ideologiska försäljningsknep. 

104 The changing geopolitics of space activities. Nicolas Peter. www.elsevier.com/locate/spacepol

 26

http://www.elsevier.com/locate/spacepol


För Sverige i rymden 
______________________________________________________________________________________ 
 

                                                

komma längre ut i rymden.105 Konungariket Sverige är ett av de länder som anser sig behöva 

vara med i denna ”rymdlek” och Fuglesangs rymdfärd är både beviset och hoppet för det.  

3.3.2 Den svenska rymdpolitiken – ”Sikta mot stjärnorna” – ett grönt 
val?! 
Den svenska rymdverksamheten har börjat också få en allt större betydelse för medborgare 

och i det vardagliga livet här i Sverige. På regeringens hemsida kan man bl.a. läsa följande 

angående rymdverksamheten i konungariket Sverige:  

”Rymdstyrelsen är den myndighet som ansvarar för svensk rymdverksamhet, 

särskilt för forskning och utveckling. Denna forskning och dess resultat kan i allt 

högre grad användas inom till exempel global miljöövervakning, väderprognoser 

och telekommunikation över stora avstånd. Rymden är också viktig för 

grundforskningen eftersom man i rymden kan utföra experiment som inte är 

möjliga på jorden, till exempel sådana som kräver tyngdlöshet. Sverige deltar i 

det europeiska rymdsamarbetet inom ESA och har som mål att stärka europeisk 

rymdverksamhet.”106

På en annan sida går det bl.a. att läsa följande vid Christer Fuglesangs rymdfärd: ”att även om 

det är en stor mediehändelse så är det lätt att glömma bort att resan uppfyller ett viktigt syfte 

i det fredliga internationella samarbete i rymden som Sverige är en del av”. Konungariket 

Sverige hoppas att Fuglesangs rymdresa kan väcka intresset hos många svenska ungdomar för 

naturvetenskap och teknik. För att om Sverige även i framtiden ska vara ett framgångsrikt 

land måste fler välja utbildning inom naturämnena. Bara då (!) kan vi framgångsrikt möta 

den allt tuffare globala konkurrensen.107 Vilket känns mycket ”positivt” att detta är ett 

uttalande från både utbildningsminister Lars Leijonborg och näringsminister, vice 

statsminister och rymdminister Maud Olofsson, då jag själv inte valt att studera vare sig 

teknik eller natur. Vidare kan jag läsa att: 

”För att öka vår kunskap om klimatförändringarna arbetar Sverige tillsammans 

med våra europeiska grannländer i rymdforskningsprogram för att bättre förstå 

vad som händer med vårt klimat. I utvecklingen av denna teknik, men även på 

andra områden, står svensk industri och forskning för många viktiga bidrag”.108

Lite senare kan jag också läsa att: 

 
105 Magnifying our world: Why we must extend civilization to the Moon.Thomas F. Rogers. www.elsevier.com/locate/spacepol

106 http://www.regeringen.se/sb/d/2470/a/17190, 2007-04-27

107 http://www.regeringen.se/sb/d/7656/a/73829, 2007-04-27 

108 http://www.regeringen.se/sb/d/7656/a/73829, 2007-04-27 
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”När besättningen på STS-116 kliver idag på Discovery för att skjutas upp i 

rymden må det alltså vara ett litet kliv för Christer Fuglesang. Men det är ett 

stort steg för svensk forskning, industri och möjligheter att möta de klimathot vi 

står för”.109

Samarbete för/i rymden sägs vara mycket viktigt för Sverige och vi samarbetar med flera 

olika parter. Exempelvis har Sverige ingått i ett ramavtal med USA som innebär ”ett 

samarbete i utforskande och utnyttjande av yttre rymden för fredliga ändamål”110Detta avtal 

erkänner också ”den ömsesidiga nyttan av samarbete för fredligt utnyttjande av yttre rymden 

för hela mänsklighetens bästa, som beaktar parternas respektive intressen av möjligheterna 

till tillämpning av rymdteknologi till nytta för de båda ländernas folk”111. 
 
Sverige och den svenska rymdindustrin satsar stora summor för olika rymdprojekt och 

rymdforskning som för närvarande uppgår till ca 800 miljoner. Maud Olofsson och Lars 

Leijonborg har tillsammans med regeringen valt att satsa ytterligare 50 miljoner på denna 

forskning. Den svenska delen är dock ”väldigt” liten i jämförelse med den totala summan och 

med andra länder. I Svenska Dagbladet112 kan man läsa att ESA och NASA satsar ca 148 

miljarder kronor per år i rymdforskning och rymdprojekt. Men den satsning som Sverige gör 

sägs komma oss tillgodo i form av olika industriuppdrag.  

3.4 Övervakning & makt  

Att övervaka kan betyda att hålla någon eller något under uppsikt, men begreppet inbegriper 

mycket mer. En av de personer som studerat övervakning, styrning och makt var Foucault. 

Övervakningens funktion är disciplineringen av människor där ”uppträningen av de individer 

som utgör allmänheten i att resonera och åskåda på särskilda sätt”. Bland de teknologier 

som är centrala i disciplineringen har vi: 

 

Det övervakande seendet, panoptikum, en mekanism som tvingar det observerade till 

underlydnad i och med att de som är övervakade vet att de är det. Detta panoptikum är en 

ringformad byggnad med ett utsiktstorn i mitten, där en eventuell övervakare kan sitta och 

 
109 http://www.regeringen.se/sb/d/7656/a/73829, 2007-04-27 

110 Ramavtal med Amerikas förenta stater om samarbete i utforskande och utnyttjande av yttre rymden för fredliga ändamål. Nr. 34. SÖ 

2005: 34 

111 111 Ramavtal med Amerikas förenta stater om samarbete i utforskande och utnyttjande av yttre rymden för fredliga ändamål. Nr. 34. SÖ 

2005: 34 

112 Svenska Dagbladet. 2006-12-16
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bevaka utan att själv bli sedd, såsom i exempelvis ett fängelse eller ett mentalsjukhus. Men 

vad Foucault egentligen menar är att funktionen av panoptikum är det centrala och att denna 

faktiskt ”genomsyrar hela samhället” inte bara den fysiska byggnaden. Exempelvis så skriver 

Ek att ”i Foucaults ögon är fängelset eller mentalsjukhuset till för att lura människor att tro 

att människan fortfarande är fri”.113 ”Panoptikum uppnår sin huvudsakliga verkan, att göra 

fången ständigt medveten om att man kan se honom. Tack vare att han är medveten om det 

fungerar makten automatiskt.”114 Vidare menar Foucault att makten blir så fullkomlig att den 

inte behöver utövas.  

 

Den andra är det värderande omdömet, vilket betyder en uppdelning utifrån det som avses 

vara normalt och det som är avvikande. Enligt Ek är också denna uppdelning eurocentrisk i 

och med att bedömningen görs utifrån värderings/normeringsmått, även när det gäller 

människor, områden, regioner utanför Europa.115  

 

Dagens övervakning, inte minst den som sker från rymden, fungerar nästan som ett slags 

panoptikum, eftersom det finns en möjlighet och makt ”att se oss utan att synas. Genom ny 

teknik finns stora möjligheter att kunna utöva och utöka den makt som ett sådant seende från 

satteliter, kameror etc. ger. ”Dessa övervakningsmetoders styrka ligger i att de anses 

representera sanning och objektivitet genom att de mäter, fotograferar och avlyssnar jordytan 

”som den är””.116 Denna övervakning kan också vara en del av produktionen av rummet. 

Produktion och övervakning är nu nästan samma sak samtidigt som att makten hos en 

kartograf har minskat eftersom denne ej längre har ensamrätt att se och tolka de bilder vi får 

från dessa kartor, bilder m.m. utan andra kan nu okritiskt representera och manipulera fakta 

utan att någon säger stopp. För att ”sattelite images are more than just representations: they 

are cognitive devices.”117  

 

I artikeln “The omnicent eye” (det allseende ögat) skriver Chad Harris om den övervakning vi 

utsätts för, dvs. sattelitövervakningen. Där tar han bl.a. upp exempel ett om Google Earth. 

Han menar att den tillåter användaren utanför det militära att tillämpa en viss typ av kontroll 

eller makt genom visuell transcendensen, dvs. en dominerade subjektivitet. Vidare skriver han 
 

113 Richard Ek. Sid. 31 

114 Foucault M, 2003, Sid, 202 

115 Richard Ek. Sid. 10 

116 Richard Ek. Sid. 31 

117 Harris C, 2006. sid 106
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att ”the perspective is one of a totalizing, objectifying transcendent gaze, and allows one to 

transcend the subjective world” eller detta är vad Donna Haraway kallar ”God Trick” (guds 

trick) eller vad Denis Cosgrove kallar för “the Apollonian Eye”. Vad som menas är alltså att 

detta kan ses som en del av den globala kontrollapparaten som vuxit fram, och att 

övervakningen är både över och bortom subjektiviteten. De bilder som tas av dessa 

övervakningssystem är strukturerat med en allseende (omniscient) imperie blick, som 

signalerar dominans eller makt över vad som blir observerat eller inte.118  

 

Makt kan innebära en rad olika saker, och den kan dessutom definieras på olika sätt. 

Exempelvis att makt karaktäriserar ofta en relation/relationer mellan olika stater vilket då 

makt kan ses som ”the ability to achieve certain ends, often treated as a synonym for 

influence.”119 Cindi Katz skriver i sin artikel att ”that power operates and is felt is through 

the production and reproduction of difference”. 120 Hon diskuterar vidare om Foucaults syn 

på makt, där hon skriver att Foucault menar att ”makt är inget som en person eller en grupp 

av personer kan ha över en annan eller andra. Det är inte heller något som kan vinnas eller 

förloras. Det är en diffus och olokaliserbar kraft som finns i alla samhällets nivåer. Som han 

kallar för disciplineringens makt”.121 Ett annat synsätt är att annan makt än makten över 

naturen kan fås och behållas genom olika sätt. Dessa är genom våld (både fysiskt och mentalt 

samt våld och icke våld), manipulering, förföljning, auktoritet och genom konsensus.122

 

Rymdteknologin har blivit en väsentlig del av övervakning, styrning och kontroll. Det 

allseende ögat är ej längre på marken (jorden), materialiserad i olika slags inhägnader 

(exempelvis skolor, arbetsplatser, sjukhus, media, etc.) utan den har förflyttat sig till rymden. 

Numera är det jorden i sin helhet som är inhägnaden, övervakningen är global så att säga. 

Idag räcker det inte med kontroll över haven, marken och luften utan det geopolitiska och 

astropolitiska spelet handlar om rymden. Sveriges rymdindustri samt Fuglesangs rymdresa 

och den massiva bevakningen av denna händelse vittnar om just detta. Anmärkningsvärt är att 

det inte fördes någon debatt om astropolitik, övervakning och makt i Sverige i samband med 

att Sverige fick sin första astronaut i rymden.  

 
 

118 Harris C, 2006. sid 119 

119 Johnston R.J., Gregory D., Pratt G., Watts M., 2000, sid. 629 

120 Holloway S, Stephen P. Rice and Gill Valentine, 2003, Sid, 256-257 

121 Holloway S, Stephen P. Rice and Gill Valentine, 2003, Sid, 257 

122 Johnston R.J., Gregory D., Pratt G., Watts M., 2000, sid. 630
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I det följande kapitlet kommer jag att introducera er för denna Fuglesangs rymdfärd. Jag 

kommer därmed att ge er en liten bakgrund om Fuglesang, om hans rymdfärd även kallad ”the 

Celsius mission”. Jag kommer också att ge en kort bakgrund till ISS (International Space 

Station), ESA (European Space Agency) samt till det svenska Rymdbolaget.   
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4. BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer jag kort presentera Fuglesang och ”hans” rymdfärd (The Celsius 

mission), den Internationella rymdstationen, europeiska rymdstyrelsen (ESA), samt det 

svenska Rymdbolaget.   

4.1 Fuglesang 

Christer Fuglesang föddes 1957 i Stockholm. Han har studerat teknisk fysik vid KTH 

(Kungliga Tekniska Högskolan). Han genomgick forskarutbildning i experimentell 

partikelfysik vid Stockholms universitet, disputerade 1987 och blev docent 1991. Efter en 

uttagning blev han utvald till ESA: s astronaututbildning 1992. Mellan 1993-96 var han och 

utbildade sig i ryska Stjärnstaden till kosmonaut. Där blev han certifierad att föra befäl i den 

ryska rymdfarkosten Soyuz.  Sedan hamnade han i USA och har utbildat sig där som NASA 

Mission Specialist för den amerikanska rymdfärjan. Han har därmed också blivit den förste 

europeiske astronauten med både rysk och amerikansk utbildning.  

För övrigt står det att Christer har en ”mycket gedigen bakgrund som forskare”, bl.a. har han 

också varit verksam vid CERN i flera år. Där har han varit ansvarig ”för en detektor och 

bidrog aktivt till studierna av materiens minsta partiklar”.123

4.2 Rymdfärden – The Celsius mission 

The Celsius mission är det officiella namnet på Christer Fuglesangs uppdrag på rymdstationen 

ISS. Från början innefattade det bl.a. 2 rymdpromenader (nu i efterhand 3 st). Fokus ligger på 

dessa promenader som är en del i de aktiviteter som behövs vid påbyggnadsuppdrag på 

rymdstationen, men också experiment och utbildningsaktiviteter samt PR-aktiviteter. Namnet 

på uppdraget kommer från den svenske vetenskapsmannen och astronomen Anders 

Celsius,124 som ligger bakom Celsius termometern. 

 

 
123 www.snsb.se/fuglesang.shtml, http://sv.wikipedia.org/wiki/Christer_Fuglesang, 

http://www.christerfuglesang.com/index.php?id_site=1&id_item=6 , 2007-05-14 

124 http://www.esa.int/SPECIALS/Celsius_Sweden/SEMF29ANMUE_0.html, 

http://www.christerfuglesang.com/index.php?id_site=1&id_item=8,  

http://www.esa.int/SPECIALS/Celsius_Sweden/SEM409ANMUE_0.html, 2007-05-14
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4.3 Den Internationella rymdstationen 

Den Internationella rymdstationen kallas ISS (International Space Station), och den är ett 

samarbetsprojekt mellan USA, europeiska ESA, Ryssland, Japan och Kanada. Sverige har 

genom sitt medlemskap i ESA en liten del i stationen. Den första delen till stationen sändes 

upp 1998. När stationen är klar ska den vara 108 meter lång och väga ca 415 ton och den 

kommer att kunna bemannas av sju personer På stationen kommer man att testa ny teknik på 

ett vad de säger ”flexibelt” sätt. Men främst är rymdstationen enligt rymdstyrelsen ett 

exempel på ”fungerande internationellt samarbete för ett gemensamt bästa och en 

språngbräda för vidare utforskning och utnyttjande av rymden”..125

4.4 Europeiska rymdorganisationen – ESA 

Den europeiska rymdorganisationen är Europas länk till rymden. Målet för denna organisation 

är att ”utveckla möjligheter för Europa i rymden och se till att investeringarna i 

rymdforskning gynnar européer”. Detta gör de för att inget enskilt land i Europa skulle ha 

samma kapacitet som en större organisation. 17 länder tillsammans äger ESA och ländernas 

BNP (bruttonational produkt) bestämmer hur stort varje lands bidrag skall vara. Och budgeten 

för 2006 var ca 2904 miljoner Euro, vilket är ungefär enligt dem själva, en biobiljett per 

person och år i skatt. Ca 1900 personer jobbar för ESA. EU och ESA driver en gemensam 

europeisk rymdpolitik och har även en gemensam europeisk rymdstrategi. Uppgiften ESA har 

är att ”planera europeiska rymdprogram och sedan genomföra dem”. De driver även olika 

projekt för att få ”större kunskap om jorden och dess omedelbara omgivning i rymden, samt 

om solsystemet och universum”. Deras mål är även att ”utveckla satellitbaserad teknik och 

främja den europeiska industrin. För att hela världen ska kunna dra nytta av 

rymdforskningen arbetar ESA även i nära samarbete med rymdorganisationer utanför 

Europa.”126

4.5 Rymdbolaget 

Rymdbolaget har under sina drygt trettio år försökt placera Sverige på rymdkartan och 

motiven är för att bidra till nytta för Sverige.127 Sverige gick med i ESA för att tillsammans 

utveckla en teknik inom ett strategiskt område. Europa var (eller snarare är) ”tvungna” att 

behärska rymdtekniken för att kunna ha en röst i dagens globala frågor. Och här är det 

 
125 http://www.snsb.se/internationella_rymdstationen.shtml, 2007-05-27 

126 http://www.esa.int/esaCP/SEMI57W4QWD_Sweden_0.html, 2007-05-27 

127 Stjernqvist I, 2004, Sid 8
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meningen att Sverige ska spela en viktig roll. Rymden är också viktig på flera sätt, den har 

bl.a. ett stort symbolvärde när det gäller att projicera en bild av Sverige som en 

kunskapsnation. Men även för att attrahera kapital, olika entreprenörer, men även nya och 

unga forskare. Sverige har en lång tradition inom naturvetenskap och teknik, och för att 

kunskapen och traditionen inte ska försvinna måste det förnyas.128 Därför är det viktigt att det 

satsas menar dom. Vidare skriver de i boken att rymdverksamheten har pågått i ca 45 år och 

att den första praktiska användningen av rymdtekniken var fotospaningssatteliter (främst 

under Kalla Kriget). En sattelitspaning sågs och ses fortfarande som ”sattelitspaning för en 

ökad säkerhet”. Och därför är det viktigt menar de att övertyga politiker om att 

rymdforskning etc. är för att få ett ”hållbart och tryggt samhälle”.129  

 

Rymdbolaget ägs av den svenska staten och bildades 1972 i samband med att Sverige tog över 

Esrange (en svensk rymdbas i Kiruna) från ESRO som numer heter ESA.130 Kiruna och 

Esrange är Sveriges rymdcentrum och Esrange är en unik anläggning då bl.a. stora mängder 

forskare från hela världen kommer dit. Det är också den enda civila uppskjutningsplatsen i 

världen för uppskjutande av en typ av raketer (sondraketer). Där finns också en av ”världens 

främsta markstationer för sattelitstyrningar”. Och basen som de har ”är en naturtillgång 

samtidigt som utvecklats till en intellektuell resurs”.131 Vid området har Esrange även gått 

samman med det svenska försvaret för att kunna göra ”Europas största testområde för 

obemannat flyg”. De kan göra detta genom att tillfälligt avlysa ett område på 36 000 

kvadratkilometer. Obemannat flyg är något som de anser är väldigt bra och för framtiden, 

bl.a. för atmosfärforskning, övervakning, diverse civila och militära uppgifter. 132  

 

 

”Varje rymdprojekt innehåller också delar av hjältesagans dramaturgi – genom 

en serie prövningar vinner till slut hjälten en seger för det GODA.”133

 
128 Stjernqvist I, 2004, Sid, 32-33 

129 Stjernqvist I, 2004, Sid, 32-33 

130 Stjernqvist I, 2004, Sid, 67 

131 Stjernqvist I, 2004, Sid, 84 

132 Stjernqvist I, 2004, Sid, 95 

133 Stjernqvist I, 2004, Sid, 8
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5. EMPIRI 
I detta kapitel har jag för avsikt att presentera det jag kommit fram till. Kapitlet är uppdelat i 

två avsnitt, dels en mer mätbar del (som kan kvantifieras) som uppföljs av en kvalitativ del. 

Detta för att få dig som läsare att få en nyanserad förståelse för denna händelse.  

5.1 Det mätbara  

Under denna del har jag för avsikt att presentera det material jag har fått genom att söka på 

Presstext och Mediearkivet med namnet ”Christer Fuglesang”.  De artiklar jag sedan fått fram 

exempelvis ledare, debatt, nyheter har jag ej gjort skillnad på eftersom jag velat ha en stor bild 

över denna ”mediebevakning”. Jag vill här också påminna om att tiden artiklarna är tagna från 

sträcker sig mellan den 2006-12-02 och 2006-12-29. Sammanlagt är antalet artiklar jag fick 

fram var 127 stycken, varav Dagens Nyheter 62 stycken och Aftonbladet 65 stycken. Därefter 

gjorde jag en gallring av dessa, dvs. att jag tog bort artiklar som ”bara nämnde Fuglesang” i 

förbifarten, samt tog även bort sådana som endast var korta notiser. Resultatet blev att 

Aftonbladet nu hade 41 artiklar och Dagens nyheter 40 artiklar. Därefter ställde jag upp antal 

artiklar efter datum för att se hur spridningen i mediebevakningen. (Se diagram 1 och 2). 

 

Topparna i mediebevakningen man ser kan förklaras genom olika händelser. För Aftonbladet 

är den första och största toppen den 7:e december, vilket är dagen innan den ”troliga” starten, 

dvs. första försöket. Men som vi nu vet så var inte fallet. Nästa ”topp” kom den 10:e 

december då det andra försöket till start skulle göras. Den tredje ”toppen” var den 14:e 

december då Fuglesang skulle göra sin andra promenad. Och den fjärde ”toppen” var den 18:e 

december då Fuglesang skulle göra sin tredje promenad som också var ”oplanerad”.  

 

Dagens Nyheters ”första topp” kom den 10:e december då Discovery med Fuglesang skulle 

försöka starta för andra gången. DN hade även ”toppar” för den 12:e december, vilket var 

tiden för den första promenaden och den 17:e, dvs. dagen innan den tredje promenaden skulle 

utföras. DN hade även en topp på julafton vilket kan kanske förklaras genom att de ville dra 

på den ”medievåg” och ha möjligheten att sälja mer tidningar under juldagarna.  
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Diagram 1. Aftonbladet artiklar i december 2006. 
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Diagram 2. Dagens Nyheter artiklar i december 2006.  

 

Nedan visar jag de analysnycklar jag använt mig av för Aftonbladet och Dagens nyheter. 

Analysnyckeln ger en möjlighet för mig att kunna koppla det empiriska materialet med teorin 

för att ge en nyanserad bild av denna händelse. Nycklarna är de frågor eller ord jag har använt 

mig av för att kunna studera det stora textmaterialet för att på ett ”enkelt” sätt kunna ställa upp 

det. 
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Analysnyckel DN Aftonbladet  

  Antal Antal 
Totalt antal 

referat 
Skildring/framställning av rymdfärden/arbetet    
Spännande, farligt, svårt, äventyr, tekniskt, etc. (ej start, 
landning) 58 24 82
Start, landning, värmesköld, sinkade (som ovan) 37 15 52
Viktigt  6 2 8
Fördelar med rymdfärder      
Teknologiska/nyteknik/industriella 8 11 19
Vetenskapliga (öka intresset för matematik, natur/ och 
teknik ämnen) 10 6 

16

Politiska 10 0 10
PR för rymdindustrin/färder 6 2 8
Miljö 4 3 7
För Sverige i rymden  5 2 7
Ekonomiska (vinst och tillväxt)  5 2 7
Militära 3 1 4
Politik      
Sveriges roll/plats i världen framhävs 7 6 13
ISS, internationellt samarbete/förbättra världen  4 4 8

Sattelit bevakning/övervakning (katastrofer/snabba insatser) 7 1 8
Skildring av Fuglesang som      
Bärare av/ambassadör för ’det svenska’ 28 18 46
Envis, rätta virket, tålamod/väntan, uppfyllelse av en pojk-
/rymddröm, gränsöverskridande 15 19 34
Bravad, stordåd, "förebild" - "superlativa" skildringar 2 16 18
Antihjälte 1 5 6
Hjälte 1 1 2
"Sätta Sverige i rymdkartan”/PR för Sverige      
Mat – älgkött 7 3 10
Musik – Abba 1 1 2
Svenska flaggan 1 1 2
Medias självkritiska skildringar      
Kritisk mot sig själva 0 1 1
Medvetenhet om skapandet av ensidiga bilder 1 1 2
Utnyttja händelser för att göra framhäva sig själva  2 0 2
Sammanlagt antal referat  374

Tabell 2. Analysnycklar.  
     

Det vi kan tolka från tabell 1. kanske inte ser ut att vara så mycket. Det är några nycklar (ord) 

som har en relativt stor differens mellan de båda tidningarna. Dock måste först sägas att den 

största skillnaden mellan DN och Aftonbladet är att artiklarna från DN är mycket större och 

längre. Detta kan då visa sig här i resultatet men jag anser att det inte utgör något problem för 

en analys.  
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Den största skillnaden syns vid den första nyckeln, dvs. skildringen av rymdfärder och 

arbetet, att det är farligt, svårt, ett äventyr m.m. DN tar upp detta i sina artiklar mer än dubbelt 

så många gånger som Aftonbladet. Även den andra nyckeln, fördelar med rymdfärder, visar 

samma stora skillnad. Vad det gäller de politiska fördelarna är skillnaden total DN 10st och 

Aftonbladet 0st. Nästa som bör påpekas är nyckeln ”Sattelit/övervakning” som nämns mycket 

fler gånger i DN än i Aftonbladet. Men, å andra sidan nämns det bara sju gånger under 40 

artiklar, vilket inte kan sägas vara många gånger. DN påtalar ofta ”det svenska”, dvs. att de 

skriver svensken, svensk, Sverige etc.  

 

Där nyckeln är Fuglesang som hjälte, idol, och beskrivs i superlativa ordalag, överträffar 

Aftonbladet DN. Det är också här vi kanske kan se ett mönster. DN visar sin syn att 

rymdfärder är farliga, att de är ett äventyr, men också att de är tekniska, de är politiska, dvs. 

att det ser ut som att de framhäver den mer ”vetenskapliga och tekniska” delen med mindre 

fokus på människan. Aftonbladet å andra sidan betraktar mannen/personen, Fuglesang. Han 

skildras som hjälten, han som uppfyllde en pojkdröm, han som har det ”rätta virket”.  

 

För att ytterligare kunna visa hur det ser ut och vad tidningarna visar/säger samt även hur TV4 

och SVT framställde denna händelse kommer jag att ge en sammanfattning av respektive 

medieframställning, genom att bl.a. ta upp citat. Dessa kommer i den kvalitativa delen att ge 

en bra bild över hur denna har uppmärksammats.  

5.2 En kvalitativ 

Hur framställs Christer Fuglesang och denna nu för Sverige historiska händelse? De olika 

medierna skiljer sig något vad det gäller framställningen och vad de vill trycka på. 

Aftonbladet vill gärna framställa Fuglesang som ”rymdhjälte”, exempelvis med rubriken: 

”Rymdhjälte tack vare fingermagi.”134 Detta epitet fick han för att han lyckades fälla in en 

krånglande solpanel på rymdstationen. Bör kanske nämnas att det var under en improviserad 

rymdpromenad till skillnad från ”alla” de andra promenaderna som alltid kräver en lång 

träning inför. Men detta var inte första gången han titulerades som ”hjälte” eller ”idol” och 

liknande ”superlativa” beskrivningar, utan det är ett återkommande inslag. Ett annat exempel 

är rubriken: ”Christers pojkdröm verklighet - I morse var 14 års väntan över för 

 
134 Aftonbladet 2006-12-19 
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Fuglesang.”135 Denna väntan som Fuglesang gjorde har varit lång. Inte bara för 14 år utan 

också av olika påhopp, exempelvis genom komediserien ”Percy Tårar” där han förlöjligades 

eftersom han aldrig får komma upp i rymden.  

 

För att ge er en mer nyanserad bild om denna händelse kommer jag här nedan visa 

sammanfattningar om respektive media. 

5.2.1 Etermedia: SVT 

I dokumentären ”Starskottet” som SVT har gjort kan vi se händelserna kring och om 

Fuglesangs rymdfärd och hur dessa sedan representeras. Frågan de ställde sig var om det är ett 

startskott, och i så fall ett startskott för vad? Fuglesangs rymdresa var en stor mediehändelse 

som kunde ses och höras överallt. Men SVT:s dokumentär tar de även upp kritiker mot detta, 

dvs. sig själva (media) för den oproportionella bevakningen eftersom det kanske riktades en 

alltför stor uppmärksamhet för en mindre viktig händelse. Trots att SVT:s dokumentär anser 

att från en vetenskaplig synvinkel var det inte så stort men det menade man att spelar ingen 

roll eftersom intresset fanns där. 136 Karin Bojs (vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter) 

intervjuades och hon sade bl.a. att syftet med rymdstationen är att: ”astronauter ska ha 

någonstans att åka till. Det är ej så mycket djupare syfte än så. Den bemannade rymdfarten 

är mycket kostsam och bidrar till nästan ingenting, inte till vetenskapen i alla fall”. Men som 

hon säger ”det är många som betraktar den som viktig, exempelvis att mänskligheten ska 

spränga gränser och komma längre ut”.  

 

I dokumentären säger de att ”viljan att visa flagg är större ju mindre landet är”, även om det 

är ett land som Sverige som sedan årtionden vant sig vid att betrakta sig som 

internationalistiskt sinnat, snarare än nationalistiskt. Frågan som de ställer sig är: ”betydde 

den förste svensken i rymden något för Sverige i framtiden?”, Många hoppas på det, och i 

dokumentären är det flera politiker som hoppas att denna händelse skall kunna locka fler 

personer att söka sådana jobb eller utbildningar som handlar om teknik, naturvetenskap och 

ingenjörer. För att Sverige behöver det. Och varje gång Fuglesang fått denna fråga har han 

också påtalat just denna förhoppning till vad det skall leda till.  

 

 
135 Aftonbladet 2006-12-10 

136 Detta är ett knep som media använder sig av för att legitimera en medialisering av något. ”De” skapar ett intresse för att sedan hänvisa 

till detta för att ”legitimera” bevakningen av detta i namn av ett ”allmänt intresse”. 
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Bilden av Christer Fuglesang som visas upp är också att de vid ett flertal gånger påpekar att 

han har en ”bra/stark/solid vetenskaplig grund”, däribland att han har bl.a. varit forskare 

(kärnfysiker) vid ”ansedda” CERN, och att det var just därför som han fick sin chans. 

Dokumentären visar också upp en bild av Fuglesang som idrottsman. Han har exempelvis 

gjort Atlantseglingar, varit svensk mästare i frisbee, sprungit maraton etc. Men även bilden 

visas av Fuglesang som den ”evige väntaren”. Eftersom han aldrig får komma upp. Och direkt 

efter detta uttalande klipper de sedan in ett mindre avsnitt från Percy tårar, där Fuglesang 

hänger i taket och övar ”rymdpromenad”, när en person står nedanför och skjuter pingisbollar 

mot ”Christer”. Men den eviga väntan för Fuglesang tog nästan slut 2003 men då skedde 

olyckan med rymdfärjan Columbia vilket gjorde att allt försenades. Dock i oktober 2006 fick 

nu media (!) besked om att det nu var ett faktum att Fuglesang skulle få åka upp. (Fuglesang 

hade troligtvis fått besked långt innan media). 

 

Vidare i dokumentären försöker de jämföra denna händelse med ”något” liknande. Men det är 

inte en händelse som går att jämföra med sport, för det håller inte riktigt. Det är inte riktigt 

samma typ av händelse som exempelvis när Sverige tagit guld i hockey VM/OS. Men 

däremot kopplar de i dokumentären att hjälten (!) Fuglesang med sin rymdfärd kan jämföras 

med de tidiga polarforskarna, som exempelvis med Nordenskiöld och André.  

 

Senare i dokumentären visas när Fuglesang och Discovery skall göra det andra försöket att 

komma upp. Och när han stiger in i rymdfärjan eller snarare i en sluss ser man en handgjord 

skylt som han visar upp:  

 
Bild 1. Fuglesang hälsar.137

                                                 
137 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,950985,00.html, 2007-05-04
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I dokumentären visas också en rad ”kändisar” upp, som exempelvis artisten och musikern Eva 

Dahlgren, skådespelerskan Christina Schollin, företagare Amelia Adamo, programledare Kjell 

Eriksson etc. och de uttrycker sig om vad detta betyder för Sverige och hyllar Fuglesang. Men 

det visas också upp en rad olika nervösa personer inför den första och även det andra försöket 

att lyfta. Exempelvis från Rymdgymnasiet i Kiruna (ja det finns ett sådant gymnasium som är 

en friskola, www.rymdgymnasiet.com), men även statsminister Fredrik Reinfeldt, Tomas 

DiLeva m.fl. utrycker sin beundran över detta ögonblick. 

 

Senare i en del i dokumentären visas det när Fuglesang hoppar ur tåget som han (”själv”!)  

nyss kört och kliver in på Stockholms centralstation. Där inne väntar ett par tusen personer 

väntar för att hylla och välkomna honom. ”Den 25 januari 2007 – en hjälte kommer hem. Det 

är en fysiker, en forskare ja en teknisk kille.” Väl hemma här i Sverige får han också åka med 

Sveriges ”stolthet” JAS och det visas film när han flyger och vinkar och ler.  

 

Det första ”beviset” att Fuglesang var i rymden var när han ”flöt” omkring och viftade med en 

svensk flagga i tyngdlöst tillstånd som om det vore reklam för Sverige, för företag och för 

natur och vetenskap. Noterbart och intressant är den nationalism som visas hos/på varje 

astronaut. På varje dräkt som rymdfararna har sitter en flagga på vänster arm. Flaggan är 

väldigt stor i jämförelse med exempelvis de flaggor som sitter på armarna hos soldaterna. Det 

kan ju vara bra att veta vart man kommer ifrån för dem som är däruppe eftersom det är så 

många där... Det är en typ av nationalism som utspelas i rymden genom att det bara är ett fåtal 

”utvalda” nationer som får vara med i rymdfärden. Sverige ingick således i en relativt 

exklusiv skara av nationer som numer har en ”plats” i rymden. 

 

I nästa inslag visas näringsminister Maud Olofsson som säger att Fuglesang blir en symbol för 

det svenska engagemanget i rymden. Kjell Eriksson (reporter på SR P3) säger att ”ja, nu har 

vi gått från att ha ”idoler” inom dokusåpa till att nu ha den första idolen med akademisk 

utbildning”. Men också kritiska röster hörs i denna dokumentär, exempelvis Henrik Schyffert 

som menar att det är fjantigt för att det är en så pass oviktig sak. Det bör kanske påpekas att 

denne Schyffert var också den som spelade ”Fuglesang” i Percy Tårar. Men också Jan Guillou 

är kritisk mot denna ”hysteri”. För som han säger: ”Det vore ju förskräckligt om vi inte fick 

sitta som passagerare på ett amerikanskt rymdfartyg”.  
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I dokumentären visar SVT på den ”hysteri” som har förekommit. Det har pratats en massa 

före, under och efter. Men i dokumentären noteras det också att denna har varit och är väldigt 

lokal, nämligen bara i Sverige (och något i våra grannländer). Men hur har det blivit en sådan 

hysteri och varför, frågar de sig? Eva Lundin redaktör på SVT diskuterade detta och säger 

bl.a. att ”sända eller inte sända? Det är ju en historisk händelse, och det svenska folket ska ju 

ändå ha valet, och kunna titta på det i SVT”.  

 

I slutet av dokumentären säger inbjudna kändisar och experter att olika tillfällen får olika 

sorters journalistik. Det måste finnas något att tycka om och något som man kan höja. Men de 

ska även granska till vilken nytta. Sven Grahn på Rymdbolaget uttalar sig att ”en rymdfärd 

har en inbyggd dramatik och symbolism. Det funkar som ett slags drama, hjältedrama.”  

5.2.2 Etermedia: TV4 

Hos TV4 har jag undersökt tre program, dels tv-programmet ”Direkt från Rymden”, men även 

två mindre inslag från morgonteve. Detta för att kunna likna eller ta upp ungefär samma 

mängd information som dokumentären från SVT gjorde. I tv-programmet ”Direkt från 

Rymden”138 fick jag se en ”direktsänd” intervju med Christer Fuglesang ombord på ISS. 

Programmet börjar med att programledaren säger: ”Efter 14 års väntan, efter träning och 

längtan har han nu nått sina drömmars mål.” Det fortsätter vidare med ”Det är nu fredagen 

den 15 december 2006 och på ISS 40 mil ovanför jordytan ska vi nu för första gången få veta 

här från Sergels torg mitt i Stockholm till Christer Fuglesang mitt i rymden. Gokväll och 

välkomna till en historisk händelse. Med oss har vi Sveriges första astronaut sedan 6 dagar. 

Hur är det med han? Hör han själv berätta om ett par minuter. Vad har varit det häftigaste? 

Och har det varit några svårigheter? Vi vet inte så mycket men vi vet att vi har kvalificerade 

utfrågare här. Och vi är glada att vår folkhjälte lockar fram sådana känslor som han gör.” 

Vilket är exempel på de emotionella inslag som kringgärdar denna dramaturgi. 

 

Med på programmet finns Kronprinsessan Victoria, vår rymdminister Maud Olofsson, Sven 

Grahn från Rymdbolaget samt två personer från ”den yngre generationen” (en ung kille och 

en ung tjej, ca 9 och 12 år gamla). Sven Grahn frågas om det är rymdfeber i Sverige. Ja han 

anser att det är det men han förstod inte vidden av det hela när han var i USA, utan det var 

först vid hemkomsten till Sverige. Han berättade att uppskjutningen var fantastisk, och 

 
138 Direkt från rymden, TV4, (2006-12-15) 
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eftersom det var en nattuppskjutning så blir man väldigt rörd. Vidare berättade han att hans 

fru fanns på en annan läktare vid uppskjutningen, och att de på den platsen stod de och sjöng 

Sveriges nationalsång när nedräkningen pågick. Hur kan man då värdera Christers insats? 

Strålande! 

 

Programledaren frågar kronprinsessan Victoria om rymdfebern har slagit till hemmavid?  

Varvid hon svarar att: ”Jag tror att alla vi i Sverige som känner att första gången en svensk 

har denna möjlighet, har det engagerat väldigt många. För det är väl ingen som har missat 

att vi har en svensk däruppe!? Det är kul att få se att alla får ett intresse när något sådant här 

speciellt sker även om man inte hade det innan. Man märker ett fantastiskt intresse och det är 

väldigt roligt!”  

 

Senare konstaterar vår rymdminister att ”När man ser en sån målmedvetenhet, dvs. en som 

väntar och väntar, då är det faktiskt någon att se upp till”. Programledaren tillägger att ”ja 

Fuglesang har ju doktorerat i partikelfysik och tränar både knoppen och kroppen och de har 

kanske sina effekter!?” Maud håller med och svarar att: ”Ja, det tror jag. Jag hoppas att 

intresset för naturvetenskap ökar och att han blir en tydlig förebild”.  

 

Efter ett tag in i programmet kommer Christer Fuglesang och hans kollega och gamle vän 

Tomas Reiter in i bilden då ”studion” får kontakt med ISS. I bakgrunden kan man se att det 

sitter en stor ESA flagga samt en tydlig svensk och tysk flagga (dock svårt att se på denna 

bild, men på tv-skärmen så kan man det). Victoria är den som frågar först, bl.a. hur det har 

varit. Fuglesang säger att det varit och är bra och tillägger att han har väntat på detta 

ögonblick ett tag nu, som syftar till rymdfärden. TV-bilden som vi får se i rutan ser ut som 

nedan, där vi också tydligt ser var intervjuarna samt var de intervjuade befinner sig: 
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Bild 2. Victoria, Christer Fuglesang och Tomas Reiter.139

 
Det som diskuteras mest i programmet (intervjun) handlar om vardagliga saker, exempelvis 

toalettbesök. Eftersom de vill visa på att ”allt” är mycket svårare i rymden. Men efter ett tag 

frågar programledaren om Fuglesang inte tänkt göra ett världsrekordförsök med att hålla en 

frisbee i luften så länge det går. Här får vi då se när Fuglesang försöker och misslyckas den 

första gången. Andra gången lyckas det och han har nu världsrekord i att hålla en frisbee i 

luften i 20 sekunder. (!) Bör inte världsrekord ske på jorden? Eller var går gränsen mellan 

jorden (världen) och rymden?  

 

Näste person att intervjua är Maud Olofsson som säger: ”Hej Christer! 29 000 studenter från 

Umeå universitet hälsar eftersom du är hedersdoktor där och de har en fråga. Vad är känslan 

i kroppen?” Christer svarar: ”Fantastisk”! Men det är lite ovant. Maud frågar igen: ”Jag vet 

ju att du har älgkött med dig. Har du bjudit dina kompisar och vad tyckte dom?” Fuglesang 

svarar att de tyckte det var ”mycket gott! Och en ville ha mer dagen efter!”. Efter ett tag så får 

ett av barnen (Klara) ställa frågor till Christer och hon frågar då om maten. Christer tar då upp 

geléhallon och låter dem flyga omkring för att sedan äta upp dem. Detta (!) väcker publiken 

som klappar händerna och ”tjoar”, varpå programledaren uttrycker; ”vilka cirkusartister”. Att 

leka med ”maten” tycker nog alla föräldrar om…  

 

Victoria är nästa som tar ordet och säger till Fuglesang att: ”Det här är från pappa (kungen) 

som hoppas på att vi får ett besök från er om du har möjlighet när du kommer tillbaka på 
                                                 
139 http://www.aftonbladet.se/ettor/webb/3369_normal.html, 2007-05-05
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jorden. Och om du har tid för att komma upp till slottet!?” Fuglesang svarar: ”Självklart!” 

Victoria säger också att ”pappa glädjer sig verkligen att se den svenska flaggan i 

bakgrunden! Hoppas du kommer! De blir ett ”spejsigt” kalas!” 

 

Maud tar till orda igen och säger bland det sista i intervjun till Fuglesang att: ”När du kommer 

tillbaka, vist lovar du att vara en god ambassadör för alla unga som vill studera 

naturvetenskap. Vi behöver många fler som gör som du, dvs. läser och har sådana långsiktiga 

mål som du haft/har.” Varpå Christer Fuglesang svarar att han gärna gör det och att det 

kommer att bli ett ”roligt uppdrag”. Intervjun tog sedan slut och deltagarna i Tv-rutan 

fortsatte att prata om att det var kul att prata med den första svensken i rymden och de pratade 

även om den ”inte helt ofarliga nedfärden mot jorden”. Återigen kan vi här se den 

empati/sympati som rymdfärden väcker. 

5.2.2.1 Nyhetsinslag nummer ett. TV4140

I detta inslag får vi se Christer Fuglesangs första steg i rymden. I inslaget hörs en röst som 

säger samtidigt som vi får bilder att: ”Den 6 timmar långa promenaden var riskabel, och 

ingen annan astronaut har varit så långt borta från rymdstationen ISS under ett arbete med 

utbyggnaden. I en hastighet av 28 000 km/h flög de över jorden på 40 mils höjd i 

temperaturer som varierade från +100 grader till -100 grader (Celsius). Det är också den 

längsta promenaden samtidigt som ingen har varit så långt borta från luftslussen, som mest 

60 meter från tryggheten.”  

 

När ”klippet” är slut visas studion där programledarna sitter varvid en av dem säger till Scott 

Hovland (expert på bemannade rymdfärder inom ESA): ”Du får gärna haussa detta lite 

mer!” (!!!) (Det hon syftade på här var alltså Fuglesangs hjältedåd och vad rymdfärden 

betyder för Sverige). ”Vad är det mer Christer gjort som är berömvärt? Mer 

risksituationer?” Varvid Hovland säger att Fuglesang har gjort ett bra jobb och att det har 

inneburit vissa risker. Efter ett tag kommer frågan om rymdfärjan är skadad. ”man hade ju 

fattat misstankar”... Men som Scott sa: ”att det var ingen fara, NASA har koll”. Men 

programledaren replikerar: ”Christer får med beröm godkänt! Eller hur!?”  

 

 
140 Nyhetsmorgon, TV4, (2006-12-13) 
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5.2.2.2 Nyhetsinslag nummer två. TV4.141

I detta nyhetsinslag sitter programledarna (i nyhetsmorgon) samt ”experter” och pratar om 

nattens promenad (Christers andra). Varav en säger att: ”Otroligt lyckad promenad för 

Christer Fuglesang!? 4,5 timmar istället för 6 timmar!” Programledaren uttrycker sig ”Kan 

det ha varit en av världens mest lyckade rymdpromenader?!”. Varvid experten svarar 

”jomenvisst, det är ju Christer Fuglesang och han är svensk så varför inte”. (tonen dock 

något ironisk). ”Men det var ju en något kritisk promenad, eftersom de var tvungna att stänga 

av en del av elen. Kritisk men den var lyckad, nästan världsrekord kanske...” 

5.2.3 Tryckmedia: Dagens nyheter 

Som nämnts tidigare skiljer sig Dagens Nyheter en del mot vad Aftonbladets skildringar och 

vilka teman de sätter fokus på, exempelvis att DN mer framhäver ”det farliga, det spännande, 

det svåra” etc. I detta avsnitt har jag för avsikt att representera en större bild över vad Dagens 

Nyheter har att säga om denna händelse.  

5.2.3.1 Skildring/framställning av rymdfärden/arbetet 

I en artikel från DN går det att läsa ”Farligast är rymdfärjans start och landning... Christer 

Fuglesang har förstås räknat på risken. Men också rymdpromenaderna innebär en avsevärd 

risk... En liten bit rymdskrot eller en naturlig meteorit kan komma farande och slita upp 

rymddräkten. Då är det kört.” På ett annat ställe går det att läsa att ”han har kommit fram till 

att fördelarna överväger (det farliga)”. Vad som menas med fördelarna är själva äventyret 

med resan. Det han ska göra enligt artikeln är att ”han ska ge sig ut på ett stort äventyr och 

vidga mänsklighetens gränser”. De kanske menar här att han ska ut och kolonisera rymden, 

vem vet… För att ytterligare belysa det ”farliga” som DN gärna trycker på så kan man se på 

deras rubriker. Här är ett axplock av de rubriker som DN använt sig av: 

• Fuglesang vet att han utmanar döden 

• Egna misstag det enda som oroar Fuglesang 

• Allt oklart in i sista sekunden 

• Solstorm allvarligt hot mot besättning 

 

I artiklarna har det också gjorts kopplingar till rymdfärjan Columbia, som brann upp i 

samband med landningen för tre år sedan. Dess värmesköld hade skadats vid uppskjutningen 

 
141 Nyhetsmorgon, TV4, (2006-12-15) 
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när en bit isolering trillade av från bränsletanken. Detta ledde också till att Fuglesang fick 

vänta ytterligare samt att arbetet på rymdstationen stannande upp. Men som DN skriver 

”Nasa har lagt ned mycket tid och pengar på att förebygga just dessa problem. Men man 

måste fortfarande komma ihåg att rymdfärjan är världens mest komplicerade tekniska system. 

Rymdfart ligger på gränsen till vad människan kan prestera.” Fast dock inom denna gräns. 

 

Vidare under det andra försöket att lyfta som också lyckades kunde man bl.a. läsa att 

tankningen av rymdfärjan var försenad men ”markpersonalen slog nytt hastighetsrekord i 

bränslepåfyllning”. Vidare beskrev artikelförfattaren att ”glädje var det även på marken, 

blandad med alla andra starka känslor som en uppskjutning framkallar. Jag såg ärrade 

fotografer dansa som vildar, och vuxna karlar gråta som barn. En känslostorm av lättnad och 

befrielse, av skräck och vördnad för de ofattbara krafter som släppts loss inför ögonen på 

oss.” Vilket visar en emotionell dramaturgi på hög nivå. Vidare kunde man i samma artikel 

sedan läsa om de komplicerade uppgifter som Fuglesang och hans vänner är tvungna att göra. 

”Vid ISS vidtar arbeten som anses vara de mest komplicerade och mödosamma som hittills 

gjorts på rymdfärjan. – Det här är ett riktigt, riktigt, riktigt svårt uppdrag, säger Bill 

Gerstenmaier, chef för Nasas rymdoperationer.” Det som skrivs om Fuglesangs första (rymd) 

promenad är mycket positivt och att det är ett mycket riskfyllt/farligt arbete. Detta eftersom 

”ingen astronaut har tidigare befunnit sig så långt från luftslussen under en rymdpromenad”.  

 

Förutom det ”riskfyllda/farliga” så kan DN ibland ta upp små saker och försöka dra paralleller 

mellan Fuglesang och en annan ”händelse” för att ytterligare skapa en ”dramaturgi”. 

Exempelvis gjorde de det mellan Fuglesang och världens första sattelit Sputnik. Sambandet är 

att ”Christer är född 1957, samma år som "Sputnik" sköts upp”.  

5.2.3.2 Fördelar/syftet med rymdfärder/rymdforskning 

Om forskningen som bedrivs i rymden och ombord på den Internationella rymdstationen, ISS, 

skriver DN att den ”handlar främst om att förbereda för längre bemannade rymdfärder i 

framtiden”. I samma artikel står det att ”Christer Fuglesang ska delta i flera experiment.” Men 

de skriver inte vad ”alla” experimenten handlar om. Vidare kan man läsa i en annan artikel att 

det är skillnad på den bemannade och obemannade rymdfarten/rymdforskningen. För att 

”skicka människor ut i rymden är framför allt ett gigantiskt ingenjörsuppdrag och inte 

vetenskap”. Men däremot behöver ingenjörerna vetenskapen för att kunna lyckas med deras 

uppdrag.  
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I en artikel är det olika personer som har ställt frågor och experter som exempelvis Sven 

Grahn från Rymdbolaget fick svara. Han skriver bl.a. ett svar där han menar att 

”Rymdpromenader har genomförts i 43 år och blivit en rutindel av bemannade rymdfärder. 

Inga olyckor hittills. Att man kan diskutera värdet av bemannade rymdfärder är ju klart, men 

om man verkligen vill utforska den mycket märkliga planeten Mars, så behövs människans 

observationsförmåga” - tror han.  

 

I en annan artikel går det att läsa om denna ”exklusiva” grupp människor som har varit i 

rymden är ” ca 500 människor, snart inklusive svensken Christer Fuglesang”. Vad som gör 

att man vill upp och ut i rymden är olika sägs det men ”De politiska drivkrafterna förblir 

viktiga, men mer diffusa än under det kalla kriget.” Här kan vi då se tendens till att ta upp 

eller koppla till det geopolitiska och/eller astropolitiska. Vad det också handlar om är bl.a. en 

nationell prestige, exempelvis olika ”länder med stormaktskomplex älskar rymdraketer, som 

framgick på världsutställningen i Hannover år 2000, där Ryssland, Frankrike och Kina 

satsade hårt på astronautporträtt.” Detta p.g.a. det förändrade geopolitiska landskapet sedan 

1991 innebar att en satsning på detta. Därför krävs det också bemannande rymdfärder, och 

DN skriver att ”den politiska symboliken kräver att åtminstone några rymdfärder är 

bemannade. Robotar och satelliter saknar den etniska utstrålning som krävs för att det ska 

rycka i flaggviftarnerven - även om de kan göra samma jobb för billigare pengar.” Även om 

man kan jämföra dagens rymdfärder med gårdagens i exempelvis det ”Kalla Kriget” så 

skriver DN att dagens rymdfärder med ”Fuglesang och kompani jobbar nu för hela 

mänsklighetens bästa, inte bara för sin egen stam.”  Och detta på grund av att det inte finns 

”nya världar att kolonisera, avstånden är för stora. Men upptäcktsresandet finns kvar som 

metafor, i sökandet efter ny kunskap som expanderar den begränsade jord vi har”.  

 

När det gäller den själva internationella rymdstationen (ISS) skriver DN i två artiklar att USA 

har tröttnat på den. Syftet med det var ”helt enkelt att sysselsätta den bemannade 

rymdfarten”. Avstånden är för stora så de måste ha någonstans att åka. Men NASA försöker 

dock göra det bästa av situationen, och DN skriver att NASA försöker ”göra varje 

rymdfärjebesök på ISS till så stor show som möjligt”. Och att USA skissar nu ”på mer 

sensationella mål, för att kittla sin lättblaserade publik...” Detta även för att ”gagna” de andra 

länderna som är med i detta projekt. Exempel på det är ”vi svenska skattebetalare”, ”eftersom 

europeiska rymdstyrelsen ESA äger 8,3 procent av ISS, och Sverige är medlem av ESA”.   
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I en artikel med den märkliga rubriken "Vi måste kolonisera främmande planeter" skriver 

filosofen i etik (!) Torbjörn Tännsjö i DN att ”Fuglesangs uppgift är att förbättra själva 

universum”. I artikeln diskuterar denne Tännsjö rymdfärder i allmänhet och om Fuglesang i 

synnerhet och påstår att rymdfärder i första hand inte handlar om ”att utvinna olika effekter av 

forskningen. Inte heller om att få en bättre förståelse av universums gåta. Människans 

viktigaste moraliska uppgift är att se till så att livet går vidare även om jorden skulle utplånas 

av en katastrof.” Han diskuterar vidare om de positiva och de negativa aspekterna på 

rymdfärder samt det intresse det väckts i vårt land. Slutligen diskuterar han det filosofiska 

värdet av en rymdfärd och gör en jämförelse med Noaks ark. Och denne Noak stod inför ett 

problem. ”Vilka han skulle bjuda ombord? Han löste det genom att lyda Gud. Han tog med 

representanter för alla arter. Vi kommer en dag att ställas inför samma problem. Hur ska vi 

lösa det?” Med ett hyperboreiskt tankesätt kanske… 

 

I en annan artikel funderar DN om det är värt att skicka folk till rymden då det är så enorma 

miljöproblem och svält och sjukdomar i världen. Detta är enligt DN en mycket politisk fråga. 

DN skriver att ”USA lägger ned förhållandevis mer pengar än Europa, och det är ingen 

tillfällighet att Christer Fuglesang nu får "lifta" med en amerikansk rymdfärja. Det är inte 

heller en tillfällighet att han har fått vänta i 14 år, och blivit förbigången av länder och 

regioner som betalat sig före i kön.” Experten som uttalar sig är Karin Bojs 

(vetenskapsredaktör på DN). Och hon skriver vidare att: ”De bemannade rymdfarterna 

handlar mer om show och äventyr och att samla ”folket” inför ett tekniskt utmanande 

uppdrag.” Därefter skriver hon att: ”Några ”små” skattekronor kan väl det vara värt...?” 

Miljöproblemen då? Karin Bojs skriver att ”den spektakulära uppskjutningen ger en del 

koldioxid i atmosfären (eller förbrukat kärnbränsle, med sina miljöproblem). Men det är 

småsmulor, verkligen småsmulor jämfört med vad fordon och skorstenar över hela världen 

spyr ut varenda dag.” Det är lätt att skjuta ifrån sig problemen.   

 

Vad kan effekten bli att Fuglesang nu fått komma ut i rymden? Kan det vara så att intresset 

för naturvetenskap och teknik ökar med denna rymdfärd? I en artikel är det en diskussion om 

detta och de tror kanske att effekterna inte blir så stora men som det står: ”Jag menar inte att 

man ska förringa intresset som är just nu, men man ska ta till vara det så att det inte bara blir 

en engångshändelse.”  

 

 49



För Sverige i rymden 
______________________________________________________________________________________ 
 
Medierna försöker ständigt göra gällande att det bästa sättet att väcka intresse för 

naturvetenskap är att sätta barn och ungdomar framför bildskärmar med olika slags rörliga 

bilder som stimulerar fantasier om hinsides världar. Detta är helt fel. Tvärtom uppmanas dessa 

metoder intresset för konst, poesi och medier - inget ont i detta - men teknik och 

naturvetenskap, nej, nej och åter nej. Det behöver vara praktiskt för att locka, inte enbart se 

och även känna själv.  

 

I en annan artikel kan vi läsa att ”vår” ”Rymdminister Maud Olofsson älskar verkligen 

rymden.” Det står att ”hon tror att såväl rymdforskningen som den militära forskningen ger 

oss produkter som vi har nytta av i vardagen”. Dessutom har vi också fått en ny ”svensk idol 

- Christer Fuglesang”. I artikeln frågar man ut Maud Olofson om vikten av rymdforskning 

och artikelförfattaren skriver att ”den internationella rymdstationen "ISS" kostar totalt 800 

miljarder kr över tid - ungefär som en svensk statsbudget. Är det rimligt, hur mycket man än 

gillar det?” Svaret från Maud på detta är att ”om man pratar rymdverksamhet, så måste man 

förstå vad vi har för praktisk nytta av detta. Då kan jag räkna upp några: platt-tv, 

plasmadatorskärmar, nya textilier som skyddar mot värme och kyla, batterier som räcker 

länge, exempelvis till rullstolar, satellitnavigering, klimatmätningar, massor av tillämpningar 

i vår vardag som kommer av att rymden använder en speciell teknik.” Journalisten (Anders 

Hellberg) ställer då en kritisk motfråga ”men mycket av det du räknar upp kommer ur den 

militära forskningen, med det resonemanget så skulle vi satsa ännu mer på militär teknik?” 

Svaret från Maud blir ”Jo, det kommer från båda de här delarna, både militär teknik och 

rymdteknik leder till en teknikutveckling som också det civila samhället har nytta av. Volvo, 

som jag besökt i dag, säger att rymdverksamhet och militär flygverksamhet leder till att vi 

utvecklar materiel och motorer som drar mindre bränsle inom den civila verksamheten.” 

Reportern ställer en ”sista” fråga om vad Christer Fuglesangs resa har ”betytt för Sveriges roll 

i världen, är det någon utanför Sverige som varit intresserad, tror du?” Svaret är att ”för ESA 

är det stort att en europé är med. I USA är det en rymdfärd som många andra. För många 

svenskar betyder resan ett stärkt självförtroende, tror att många är stolta över Christer 

Fuglesang - stolta över att vi utbildat en astronaut, något som vi sett hos andra länder och nu 

plötsligt har vi en svensk. Och vi har fått en ny idol.”  

5.2.3.3 Skildring av Fuglesang och bärare av det svenska 

I en artikel diskuterades den långdragna processen när Fuglesang blev ”utvald” för att 

representera Sverige inom rymdindustrin. Han valdes ut därför att ”Christer Fuglesang visade 
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sig vara av det rätta virket”. Men å andra sidan är det många artiklar som tar upp all den 

väntan som Fuglesang fått utstå. Han har blivit förlöjligad i Percy tårar och han har ”blivit 

förbiåkt av astronauter från andra länder, som satsar mer pengar på bemannad rymdfart”. 

Denna väntan varade i 14 långa år. 

 

Christer Fuglesang hyllade Sverige, Norge och Europa på ett textat pappersark innan han tog 

plats i rymdfärjan, och han har tidigare karaktäriserat sig och tagit efter Carl Bildt som sade 

sig vara "stockholmare, svensk, europé, och ja, ryss och amerikan". Men en artikel tar upp 

och diskuterar att rymdprogrammet ”kanske har lyckats med något vi inte klarar av på jorden 

- att få folk av olika religion, etnisk bakgrund och kultur att sträva mot ett gemensamt mål. 

Kanske visar vi vårt bästa jag i kosmos.” I en annan artikel kan man förstå att Fuglesang har 

en väldigt lokal popularitet, dvs. här i Sverige (de nämner inte exempelvis Norge, Danmark 

eller Finland). Detta för att en reporter hos DN hade gjort en sökning i amerikansk press på 

Fuglesang, vilket endast (!) hade gett honom ”två träffar, förutom en handfull notiser som 

listar rymdfärjans nya deltagare”.  Den ena artikeln handlar om när Fuglesang sprang ”New 

York City Marathon på 4 timmar, 37 minuter och 59 sekunder och hamnade på plats 19 809.” 

Och den andra artikeln som DN skriver hittade de i ”USA Today i onsdags, 13 december, 

2006”. I denna står det i rubriken att: ”Rymdvandrare tappade verktyg.” och hur farligt det är 

att tappa saker som sedan kan få stora konsekvenser. 

5.2.4 Tryckmedia: Aftonbladet 

I detta avsnitt har jag för avsikt att representera en större bild över vad Aftonbladet har att 

säga om denna händelse.  

5.2.4.1 Skildring/framställning av rymdfärder/arbetet 

I många av Aftonbladets artiklar (dock ej i samma utsträckning som i Dagens Nyheter, se 

skillnad i analysnyckel) kan vi läsa om de osäkerheter/farligheter som Fuglesang och de andra 

rymdfararna utsätts för. Exempelvis kan vi i en artikel läsa att: ”Resan i sig och 

promenaderna i synnerhet, är så kantade av risker att han i enlighet med Nasas rutiner skrivit 

sitt eget testamente.” Farlighet på farlighet raddas upp samtidigt som benämningarna på det 

Fuglesang gör är ofta väldigt positiva. Här är några av de rubriker som Aftonbladet använt sig 

av: 

• Stormen som hotar Fuglesang 

• Vädret kan sätta stopp för resan - Farligt el-arbete och molnfront oroar ansvariga 
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• Skriver sitt testamente - Ett enda misstag kan kosta Christer livet 

• Fuglesangs rymdrysare - I natt blir arbetet mycket svårare  

• ARBETET STOPPAT - Fuglesang fick fly från solexplosion 

5.2.4.2 Fördelar/syftet med rymdfärden/rymdforskning 

Aftonbladet skriver i en artikel om syftet med rymdforskning och Sveriges bidrag är att ”det 

är lätt att glömma bort att resan fyller ett viktigt syfte i det fredliga internationella samarbete 

i rymden som Sverige är en del av. Att Sverige är med och bidrar i det internationella 

rymdsamarbetet är till nytta för svensk industri, forskning och utbildning. Men också för de 

miljö- och klimathot vi står inför.” Vidare kan vi läsa i samma långa artikel att: ”För att öka 

vår kunskap om klimatförändringarna arbetar Sverige tillsammans med åra europiska 

grannländer i rymdforskningsprogram för att bättre förstå vad som händer. I utvecklingen av 

denna teknik står svensk industri och forskning för många viktiga bidrag. Det är ett 

internationellt projekt som samlar USA, Ryssland, Europa, Japan och Kanada i ett 

gemensamt arbete för ett fredligt utforskande av rymden. Christer Fuglesangs rymdresa kan 

också väcka intresset hos många svenska ungdomar för naturvetenskap och teknik. För om 

Sverige även i framtiden ska vara ett framgångsrikt land måste fler välja utbildning inom 

naturämnena. Sverige är i rymdsammanhang ett litet land. Våra satsningar på cirka 800 

miljoner kronor per år står för en liten del vid en internationell jämförelse. För att ändå 

understryka vikten av detta område har regeringen valt att tillskjuta ytterligare 50 miljoner 

kronor för 2007.” 

5.2.4.3 Skildring av Fuglesang och bärare av ”det svenska” 

I en av Aftonbladet artiklar går det att läsa följande: ”Oj vad Christer Fuglesang är het. 

Äntligen ska han, som första svensk, ge sig upp i rymden. Barn ritar teckningar, en stor fest 

hålls på Kulturhuset och tidningarna fylls av reportage om vår astronauthjälte från 

Bromma…Astronauten som aldrig blev uppskjuten ansågs patetisk, trots att det knappast var 

hans fel att han aldrig fick komma upp. Det hängde faktiskt på att Sveriges regering inte ville 

betala de pengar som skulle garantera honom en plats på en rymdfärd.” 

 

Men det finns även kritiska inslag i Aftonbladets artiklar, som exempelvis att en 

artikelförfattare skriver att: ”Kopplingen mellan USA:s civila och militära rymdprogram är så 

uppenbar. Nasa odlar sin civila image, men gränserna är otydliga. Nyhetssajter som 

www.space.com berättar hur amerikansk militär använder rymdmyndighetens data.” Vidare 
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skriver denne artikelförfattare att det finns ett tema i den rymdpolicy, som George Bush skrev 

under i augusti: ”Frihet att agera i rymden är lika viktigt för Förenta Staterna som slagstyrka 

i luften och på haven.” Vilket här innebär att astropolitiken är en viktig del för Bush 

administrationen. Vidare kan man läsa att författaren har läst Fuglesangs nyhetsbrev142 från 

den 10:e augusti (2006) och nämner att han ska ”skjuta iväg 3 experiment” från rymdfärjan. 

Det går tyvärr inte att finna någon mer information om detta ”experiment” i Aftonbladets 

artikel även om det väckte ett stort intresse från min sida143. Bara att ”Christer Fuglesangs 

odyssé är inte bara äventyr och upptäckarlusta. Den är också en del av striden om rymden.” 

Dock är de flesta artiklarna i Aftonbladet väldigt positiva och kan kännetecknas av följande 

citat: ”Vi får läsa om pojkdrömmarna, familjen, försöket att slå världsrekord i frisbee. Jag 

älskar det. Äventyret fascinerar, ända sedan mina föräldrar väckte mig för att se Neil 

Armstrongs första steg på månen på en suddig svartvit tv-bild. Dessutom gillar jag 

Fuglesangs kombination av vetenskaplig envishet och pojkaktig upptäckarlusta. När blev en 

docent i partikelfysik nationalhjälte senast?” 

 

Men det finns även något negativa artiklar mot dessa hyllningar av Fuglesang, svenskhet, 

rymdfärder etc. där en artikelförfattare skriver att: ”Vi anser oss vara duktigare än Mexiko, 

Puerto Rico, Saudiarabien och Syrien, men de har alla sänt upp någon. Till och med 

Afghanistan! Kuba, Mongoliet och Rumänien har skickat två och Vietnam tre! Mitt moderland 

Iran fick upp en kvinna i år, så det är dags för mitt hemland att också hamna på listan. Till 

och med Chickasawindianerna har haft en representant i rymden.” Denna artikel visar ändå 

på att Fuglesangs rymdfärd inte är så speciell så som media gärna vill representera. Varför är 

vi (Sverige) speciella för att vi får komma upp när de flesta av de nyss uppräknade länderna är 

”tredje världens länder” (alla utom Rumänien som kan räknas som andra världen). Däremot 

berömmer artikelförfattaren Fuglesang för det ”turbotålamod han visat prov på”, dvs. den 14 

år långa väntan. 

 

Rubriker som dessa kan säga mycket: 

• Statsministerns hälsning till Fuglesang i natt 

• Rymdbas Stockholm - Universum har kommit till stan 

• Fuglesang tar mig till månen 

 
142 Se www.snsb.se/fuglesangnybrev_48.shtml, 2007-05-11 

143 Se diskussion om detta i analys/diskussion avsnittet. 
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• Fuglesang kan tvingas ut igen 

• HEJ IGENJORDEN! - Klockan 23.32.12: Christer Fuglesangs rymdäventyr är över 

för den här gången 

Men även inne i texterna kan vi se en liknande stil som rubrikerna, exempelvis: ”Det var 

ingen lång vila Christer Fuglesang fick efter sin rekordlånga rymdvistelse i går natt. Strax 

före halv sju i morse, bara ett drygt dygn efter återkomsten, lade sig den svenske rymdhjälten 

och astronautkollegan Bob Curbeam åter till rätta i luftslussen för att få kvävenivåerna i 

blodet korrigerade. Och tolv minuter över nio i kväll, svensk tid, ger de sig ut på ytterligare 

en maratonartad rymdpromenad.” Eller när rubriken var: ”ARBETET STOPPAT - 

Fuglesang fick fly från solexplosion”. Inne i artikeln kunde man sedan läsa att ”en plötslig 

solexplosion skakade besättningen strax efter att astronauterna återvänt till rymdfärjan.”. 

Återigen ser jag exempel på den dramaturgi som skapas av medierna. 

 

Det är ofta vi får se i artiklarna att medierna benämner Fuglesang som hjälte eller hyllar 

honom. Aftonbladet hade denna rubrik efter att Fuglesang lyckats fälla in en krånglande 

solpanel under en sista men dock otränad promenad: ”Rymdhjälte tack vare fingermagi”. 

Vidare kan man läsa att: ”Christer, du har magiska fingrar, jublade flygledningen i 

Houston”. Eller varför inte se alla de fina bilderna som har blivit tagna, exempelvis med 

denna rubrik: ”Så här skrev han historia - Unika bilder från rymdäventyret”. Dessutom visar 

artiklarna i Aftonbladet gärna att Fuglesang står i centrum, exempelvis med rubriken: 

”Rymdstationen byter bana för Fuglesang”. Innebörden är att rymdstationen byter bana för 

hans skull.  

 

Tålamod och eller väntan är något annat som de mycket ofta tar upp, exempelvis genom 

artikeln med rubriken: “Christers pojkdröm verklighet - I morse var 14 års väntan över för 

Fuglesang”. I artikeln står det att han är en man med många talanger, exempelvis 

partikelfysiker, frisbeemästare, maratonlöpare etc. men han är mest känd som ”hjälten” som 

väntar och väntar och väntar…  

 

Olika artiklar fokuserar på olika saker som exempelvis där man i en artikel kan läsa att 

regeringens representanter var med vid det första försöket i Florida, dvs. Maud Olofsson och 

Lars Leijonborg. Där Maud sade uttryckte sig: ”Hoppas älgköttet ska smaka bra! Om att 

svensken tar med sig den blågula nationalrätten” (när blev den en nationalrätt?). Leijonborg i 

 54



För Sverige i rymden 
______________________________________________________________________________________ 
 

                                                

sin tur “hoppades att det svenska rymdäventyret ska väcka nytt intresse för vetenskap”. Dock 

väl ”hemma” på jorden frågar en reporter vad Fuglesang ska göra nu: ”Det blir traditionell 

svensk jul med familjen i Houston. Vi köpte julgran redan innan jag åkte och nu har barnen 

klätt den, har jag hört.” 

5.2.5 Nedslag i och utanför studietiden  

För att ytterligare kunna belysa denna händelse kommer jag här nu ta upp några andra artiklar 

som inte är begränsade av tidsperioden. Ett exempel är en artikel från Dagens Nyheter som 

diskuterade om ”vem” som har varit årets mediekomet (mediehändelse 2006). Inte helt 

oväntat (!) var det denne Fuglesang. DN skriver att ”under advent var Fuglesang till och med 

större än Jesus och tomten – tillsammans”. Detta grundar de sig på en mätning som 

medieanalysföretaget Observer gjorde mellan 1-21 december 2006. ”I denna mätning 

figurerade Fuglesang i 5 364 artiklar, medan tomten fick nöja sig med 2 921 och Jesus ynka 

767 artiklar.” Vidare kan man läsa att "Kristus Fuglesang satte Jesus Kristus i total 

medieskugga. Aldrig tidigare i den svenska mediehistorien har en bultdragning varit mer 

välbevakad.” 144 Sverige kan väl anses som ett sekulariserat land, eller när blev egentligen 

Jesus mer central än granen, skinkan och julklapparna? 

 

Efter att ha varit uppe i rymden på ISS har det varit full fart för Christer Fuglesang och hans 

kollegor. De har bl.a. besökt vetenskapsfestivalen (den 15:e april) i Göteborg för att inviga 

men även vara en ”typ av huvudattraktion”. De visade filmer från rymdfärden och svarade på 

frågor från publiken. Festivalen förklarades öppnad ”i och med att astronauter, pristagare 

och publik tillsammans gjorde den klassiska svenska raketen”.145

 

I en artikel från DN den (18 mars, 2007) kan vi läsa att ”Han är jämnårig med Sputnik”.  

Vidare kan man också läsa att vad är mera passande för en astronaut än att vara jämnårig med 

Sputnik? I artikeln kan man läsa lite om vad som har hänt Fuglesang efter rymdfärden. Men 

också diskuterar artikelförfattaren om vad som etsat sig fast hos tv-tittarnas näthinnor. Dvs. 

”några geléhallon som långsamt seglade in i Christer Fuglesangs mun”. Och inte 

reparationer av solpaneler eller oro över start och landning, eller förkärlek till vare sig 

naturvetenskap och/eller teknik.146

 
144 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2207&a=601751, 2007-05-15 

145 Universitetsläraren. Nr 7/2007. sid 7.

146 Dagens Nyheter 18 mars 2007. sid 32. 
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Vidare kan man även läsa på samma sida i Dagens Nyheter att Fuglesang får 

Handelshögskolans - IFL:s (Institutet för FöretagsLedning) stora hederspris. Motiveringen till 

detta pris är: ”Under 12 spännande dygn lyckades han öka intresset för naturvetenskap till 

närmast hysteriska nivåer, och blev en förebild för alla som siktat mot stjärnorna. Han visade 

en generation av svenskar att kombinationen kompetens, mod och tålamod räcker både långt 

och högt”.147 För att äta några geléhallon i rymden… Man kan ju dock undra hur de redan då 

(tidsmässigt) kan veta ”att” intresset för naturvetenskap har ökat till hysteriska nivåer… 

 

Ett bra exempel att se på samhället som ett skådespel och människorna som skådespelare är i 

en artikel från tidningen Kupé. Där kan man läsa att det var mer folk på Stockholms 

centralstation när Fuglesang kom dit, än vad det brukar vara vid jul- eller påskruschen. 

Fuglesang anländer till stationen som ”lokförare för en dag”, eftersom han ”fick chansen” att 

själv köra ett lok. Väl inne fick: ”Den stora folkmassan inne på centralgolvet fick chansen att 

hylla rymdhjälten och de som inte kom tillräckligt nära scenen kunde följa hyllningarna på 

storbildsskärm”. 148

 

I en annan artikel från DN kan vi läsa att det idag går bättre för exportföretagen. Bl.a. har 

"Luftfartsverket passat på att fasa ut marknadsföringen av Sverige som en industrination”. 

Och på Arlanda flygplats kan vi härmed möta olika porträtt av kända och eller framstående 

svenskar under rubriken ”Stockholm hall of fame”. Det är inte många men enligt artikeln 

kommer nu Christer Fuglesang att snart få sättas upp. Vidare säger artikelförfattaren att dessa 

”Välkomstbilderna på Arlanda säger förmodligen mer om Sverige och vår självbild än vad 

upphovsmännen tänkte sig”.149  Men kanske ännu mer än vad medierna tänkt sig.  

 

I en ytterligare artikel från DN kan vi läsa att den ”svenska riksdagen får vittberest 

främmande”. Ingen mindre än ”Christer Fuglesang och fyra andra besättningsmedlemmar 

från rymdfärjan Discovery kommer på besök, bland annat för att överlämna den svenska 

flagga som var med på rymdfärden i december till talman Per Westerberg. Flaggan ska 

därefter ställas ut i riksdagen.”150 I Aftonbladet kan man också läsa om denna händelse och 

 
147 Dagens Nyheter 18 mars 2007. sid 32. 

148 Kupé. Nr 3. Mars 2007. sid, 63

149 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=649370, 2007-05-15 

150 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=635795, 2007-05-15 
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de skriver att ”den svenska rymdflaggan kommer att få en hedersplats i riksdagshuset”.151 Nu 

duger alltså inte en ”vanlig flagga” utan den måste ha varit i rymden. Detta är ett ganska 

typiskt och ett bra exempel för att visa på hur flaggan som symbol kan skapa en association 

vilket både kan ge en identitet samt visa på en nationalism. Sverige har nu en plats i rymden 

samt att rymden har kommit till Sverige och riksdagshuset.  

 

I en artikel från Svenska Dagbladet kan vi läsa att Christer Fuglesang kommer att ge ut två 

böcker, då han har skrivit kontrakt med två förlag (Max Ströms och Bonnier Fakta). Den ena 

är en faktabok (Bonnier) som handlar om  alltifrån Fuglesangs ansökan till rymdfärden och 

den andra är en fotobok (Max Ströms) som ska skildra människan i rymden.152   

 
I en artikel från Aftonbladet kan man läsa att ”Igår: bad med hajar på Universeum i 

Göteborg. Idag: Flygtur med Jas över Östergötland. Det kan inte vara långtråkigt att heta 

Christer Fuglesang.” Vidare kan man läsa att hans äventyr aldrig verkar ta slut. Och sedan 

han landade med rymdfärjan Discovery ”i Florida den 22 december har han varit konstant i 

rampljuset”.153 Denna artikel är ytterligare ett i raden av tecken på att vi alltmer går mot ett 

skådespelarsamhälle. Ett samhälle där en verklighet inte är verklighet utan en konstruerad 

sådan, eller vad Baudrillard skulle benämna: en ”hyperreality”.  

 
I en artikel från Sydsvenskan kan man läsa att Fuglesangs rymdfärd har gett en effekt. Inför 

nästa termin hos Rymdgymnasiet i Kiruna har ca 40 procent fler sökt utbildningen jämfört 

med året innan. Dock är inte ansökningstiden slut men Fuglesangs rymdfärd har 

”uppenbarligen väckt intresse”. 154 Väckt intresse har Fuglesang definitivt gjort Svenska 

Dagbladet har skrivit en artikel där rubriken lyder: ”Nu är Fuglesang världsberömd – i hela 

Sverige”. Vidare skriver SvD att ”man blir sällan profet i sitt eget land. Men för Fuglesang 

är det tvärtom”. Artikelförfattaren menar också att det bara är i Sverige som rymdfärden 

väcker ett sådant intresse. Och att ”det är en beprövad journalistisk regel, där nationell 

närhet och intresse samvarierar, som tillämpas”. I artikeln står det också att Associated Press 

”identifierar inte Fuglesang som svensk utan som en representant för ESA”.155   

 

 
151 http://www.aftonbladet.se/vss/linkoping/story/0,2789,1026645,00.html, 2007-05-15 

152 http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_14516915.asp, 2007-05-15 

153 http://www.aftonbladet.se/vss/linkoping/story/0,2789,1026333,00.html, 2007-05-15

154 Sydsvenskan. 2007-03-20. sid 11.  

155 Svenska Dagbladet, 2006-12-14. sid 26
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6. ANALYS, DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Syftet med denna uppsats är att studera föreställningar om och produktionen av identitet och 

rum vid händelserna kring Fuglesangs rymdfärd. Samt vilken roll har media spelat, och hur de 

har påverkat Sverige och bilden av Sverige. Hur ser våra föreställningar om rum ut och vad är 

identitet? Syftet är också att kritiskt undersöka det som inte tas upp, förtigs eller tystas ner hos 

de undersökta medierna. Jag kommer här i detta kapitel att analysera och diskutera för att i 

slutet visa på slutsatser samt visa figuren nedan hur allt hänger samman.  

 

 

Det levda/ 
arenan 

Det föreställda 
(det abstrakta) 

Den rumsliga 
praktiken 

(det konkreta) 

Figur 1. Den rumsliga trialektiken.156  

Susanna Cassel- Heldt valde att placera det levda rummets (i mitt fall arenan) handling i 

mitten, vilket även jag har valt att göra. Detta för att visa hur de båda andra påverkar och 

påverkas av ”rummets” tredje dimension (se Figur 1.). Pilarna inne i ringen visar här den 

dialektiska produktionen medan de yttre visar att det här är något som sker hela tiden. Dvs. att 

olika rum och rumsuppfattningar ändras hela tiden och att denna ändring kan sägas vara 

konstant.  

6.1 Det föreställda (det abstrakta) 

I det föreställda rummet har vi bilden av Sverige eller det vi kan sägas vara skapat av media, 

dvs. att det är det abstrakt rum (i detta fall är det Sverige) som media konstruerar. Detta rum 

skapar också olika föreställningar om hur Sverige ser ut vilket ger rummet en identitet. Jag 

 
156 Figuren kommer ursprungligen från Susanna Heldt Cassels bok ”Att tillaga en region” (sidan 34), men är nu omgjord och utvecklad av 

mig.  
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kommer nu i detta kapitel att analysera och diskutera hur detta går till och vilka 

föreställningar som förmedlas ut och jämföra dessa.  

6.1.1 Föreställningen om rymdfärder, Sverige, svenskhet, Fuglesang  

Hur skapas dessa föreställningar som vi får av media? Visst har nationsstaten en stor del i 

skapandet av en nationell identitet, i detta fall en ”svenskhet”, eftersom staten gärna vill 

mobilisera ett nationellt engagemang till bestämda ändamål och avgränsade rum/platser (där 

man känner sig särskilt svensk). Och media tar gärna efter detta eftersom att de kan tjäna på 

att skapa engagemang. Det är ofta så att vi sätter VI mot DOM och en händelse som denna 

rymdfärd kan göra att vi visar känslor eftersom det kan ses som legitimt att visa sin känsla för 

nationen. Och denna nationella känsla ökar också tack vare media och deras upphaussning av 

denna händelse. Så media har en stor del i skapandet av identiteter och föreställda 

gemenskaper så att vi själva känner igen oss. Det skapas en viss kultur som också kan ses som 

ett kollektivt medvetande eller kollektiv identitet. För att vi skall kunna känna en gemenskap i 

denna identitet krävs det också att vi kan symbolisera identiteten.  

 

Media ger därför oss dessa symboler som kan representera svenskhet för att vi lättare ska 

kunna känna igen oss. Vad är det för symboler vi får och som media mobiliserar? Älgkött 

nämns flertalet gånger hos de undersökta medierna, likaså den svenska flaggan. Men även 

Abba (musikgruppen) och Fuglesang som en bärare av detta svenska. Det är inte så att det är 

bara vissa aktörer som ger dessa representationer utan det kan finnas flera olika berättelser 

eller tolkningar av detta. Men eftersom de flesta människor inom ett land troligtvis aldrig 

kommer att mötas personligen måste det till en vilja och en förmåga att föreställa sig igen sig 

och en gemenskap, vilket Benedict Andersson skrev. Det viktiga är här nationen och den 

spridning som måste till för att sprida de olika föreställningarna. De som sprider är media men 

tidigare var det även museer, utställningar etc. som hade denna påverkan för att sprida de 

olika föreställningarna. Men idag är det dock några som har en större påverkan och kanske 

dominerar över de andra representationerna. De medier jag har valt att studera är väldigt stora, 

Aftonbladet och Dagens Nyheter är de största tidningarna i Sverige och SVT och TV4 är de 

största tevekanalerna. Därför kan också de anses ha en väldigt stor påverkan på befolkningen 

och är därför mycket intressanta att studera deras framställning. Medierna har också här visat 

att det är vissa saker som de vill trycka på och representera på ett sätt. De ljuger inte men de 

vinklar spegeln för att visa det intressanta. Det vi har sett här är inte en slags journalistik som 
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undersöker, granskar och kommenterar nyheter kritiskt utan det är mer den andra typen av 

journalistik som kallas för infotainment, som förenar nyheter och underhållning. 

”The media do not present reality, they represent it”.157

Att i olika artiklar och reportage, program och intervjuer etc. ha med olika experter, ministrar, 

representanter för regering, kronprinsessan, ja allt detta säger också något. Vad? Att denna 

händelse inte är som alla andra, och att den visar vad som kan sägas vara en ”viktighet” och 

att det här är något stort. För om vi tänker efter, hade det varit lika intressant om inte vår egen 

rymdminister Maud, kronprinsessan, eller de olika typer av experter som har uttalat sig om 

denna händelse? Förmodligen inte, eftersom att de är en del av den mediala dramaturgin och 

iscensättningen, och tar man bort dem finns det inte så mycket intressant kvar. Denna 

dramaturgi som då media har skapat har tre delar som är lätta att känna igen:  

• Den innehåller spänning, ett äventyr samtidigt som att den går väldigt snabbt. 

• Den symboliserar ”det svenska”, där Fuglesang är en representant för detta. 

• Vi får också veta nyttan med rymdfärden/er.  

 

Varför media har valt att uppmärksamma denna händelse har vi sett några exempel på, 

exempelvis att ”intresset fanns där”. Detta är också ett vanligt ”knep” som media använder 

sig av för att legitimera medialiseringen av en händelse. De skapar på så vis ett intresse för att 

sedan hänvisa till just detta intresse för att legitimera en ”bevakning” av detta. Förutom att de 

skapar så upprätthåller de även intressena. Genom att bl.a. visa på empati och sympati och 

gärna skriva känslobetonade texter. Ett gott exempel är en artikel från DN, där de skriver att: 

”Glädje var det även på marken, blandad med alla andra starka känslor som en uppskjutning 

framkallar. Jag såg ärrade fotografer dansa som vildar, och vuxna karlar gråta som barn. En 

känslostorm av lättnad och befrielse, av skräck och vördnad för de ofattbara krafter som 

släppts loss inför ögonen på oss.” Detta om något visar en emotionell dramaturgi på hög nivå. 

Den tematik som också skapar denna dramaturgi i media och speciellt hos DN är att de 

trycker på risk/fara, komplikationer, oförutsägbarhet etc. Allt för att kunna väcka känslor hos 

läsaren/tittaren/lyssnaren.  

 

Vad är det för bild eller föreställning media egentligen har konstruerat av/om Fuglesangs 

rymdfärd? Är det en enhetlig eller finns det olika typer av föreställningar? Per definition 

innehåller representation av något dock bara ett urval, och inte en hel bild. I dokumentären 

 
157 Kellner D & Share J. 2005, sid, 374 
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”Startskottet” som SVT har gjort diskuterar de bl.a. den ”hysteri” som har förekommit i 

samband med Fuglesangs rymdfärd. Dock är denna hysteri väldigt lokal, i och med att det var 

bara i Sverige samt något hos våra grannländer som det uppmärksammades. Ett exempel på 

det lokala är en artikel från Dagens Nyheter där en reporter hade gjort en sökning på 

Fuglesang i Amerikans press, och bara (!) fått två träffar på artiklar. Men i Sverige har 

Fuglesang uppmärksammats mycket men också till viss del i våra grannländer. Det kan vi läsa 

om hos regeringen som varje månad gör en undersökning om bilden av Sverige i utländska 

medier. I Finland hade Fuglesang blivit känd som ”astronauten med båda fötterna på jorden”, 

och detta på grund av att Sverige, i motsats till många andra länder, inte betalat för att komma 

förbi i kön för en resa upp i rymden. 

 

I dokumentären ”Startskottet” undrar de men även påstår att ”viljan att visa flagg är större ju 

mindre landet är”. (Vilket kanske inte gäller för USA, då de till synes verkar ha en tendens 

till vifta ofta och mycket med sin flagga). Rymdfärden som Fuglesang gjort kan dock ändå 

sägas vara ett bra tillfälle att visa flagg. För med rymdfärder visas det en stor nationalism i 

och med att vi får se flaggor väldigt ofta. Exempelvis på varje rymddräkt som astronauterna 

har, sitter en flagga på vänster arm som visar från vilket land de kommer ifrån. (Det kan ju 

vara bra för astronauterna att veta varifrån de själva och deras kollegor kommer ifrån, då det 

är så många personer i rymden). Och det är ingen liten flagga som Fuglesang har, i 

exempelvis jämförelse med de flaggor som soldater har på sina armar. Dessutom när 

Fuglesang skulle kliva ombord visade han upp en handgjord lapp där det stod: ”Heja Sverige, 

heja Norge, Vive LÉurope!”. Dels här för att visa att han är svensk och till viss del norsk men 

även att rymdstationen är internationell, (han glömde nog några världsdelar) då den heter 

International Space Station (ISS). 

 

Sverige har också sedan ett antal år tillbaka ansett sig var internationellt snarare än 

nationalistiskt. Men hur har eller vad har denna händelse betytt för Sverige? Det är väldigt 

många som har hoppats på att det har betytt mycket. När Fuglesang kom hem första gången 

till Sverige efter rymdfärden visar SVT i dokumentären hur han hoppar ut loket på tåget och 

berättar att han fått köra det ”själv”. Men inte bara det utan i dokumentären får vi också se när 

han sitter och åker med den svenska ”stoltheten” JAS. För har man varit uppe i rymden så 

både ”kan och får” man göra detta tydligen. I dokumentären får man se den bild av Fuglesang 

som SVT vill representera, och den bilden är en Fuglesang som är mycket positiv, han är en 

idrottsman, han har en stark/solid/bra vetenskaplig grund, han är fysiker, forskare ja en 
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teknisk kille helt enkelt. I dokumentären försöker de jämföra denna händelse med en stark och 

positiv sporthändelse, exempelvis om eller när det svenska hockeylandslaget tagit VM-guld. 

Men detta går inte, för det är inte riktigt samma sak men dock nästan. Däremot kan en 

koppling dras till de tidiga polarforskarna, såsom Nordenskiöld och André och deras 

strapatser och vad de skulle benämna ”hjältemod”. 

 

I det ena programmet som TV4 gjorde, ”Direkt från Rymden” med Fuglesang i 

direktsändning, kunde vi få se en hel del hur kanalen ville representera Fuglesang och 

rymdfärden. För det första sändes och gjordes programmet, som de sade, i kulturhuset mitt i 

Stockholm. Detta för att kanske visa att det var något speciellt och inte något vanligt från en 

av deras egen studios. Dessutom kan kulturhuset i Stockholm symbolisera något, exempelvis 

en svenskhet, då kultur som jag tidigare tagit upp kan kopplas till kollektiv identitet. Då blir 

också ett ”hus av kultur” ett hus som representerar en kollektiv identitet. Under tiden för 

Fuglesangs rymdfärd var det också en stor utställning om rymden och om rymdfärder i 

kulturhuset. I programmet kallar de Fuglesang för ”folkhjälte”, och det mycket på grund av 

som de säger, att han får oss att visa känslor. En annan förstärkning av vad vi kan kalla för 

”svenskhet” eller en kollektiv identitet var också den gång då en berättade att vid 

uppskjutningen var det några som sjöng den svenska nationalsången och grät, för att de fick 

vara med om detta.  

 

Vidare i programmet ”Direkt från Rymden” påtalade programledaren det faktum att det var 

kvalificerade utfrågare som de hade där för att kunna ställa frågor till Fuglesang i rymden. 

Vilka var dessa? Rymdminister Maud Olofsson, Kronprinsessan Victoria, Sven Grahn från 

Rymdbolaget samt två (!) från den yngre generationen. När de väl fick kontakt med Fuglesang 

fick man se dels Fuglesang och hans kollega och gode vän Tomas Reiter framför en stor 

flagga från ESA. Strax ovanför dem fanns två mindre flaggor, en svensk och en tysk. Dessa 

hade de satt dit för att förstärka föreställningen och dramaproduktion och därigenom visa 

nationalitet. För om man undersöker de andra filmklippen ser man att flaggorna inte fanns där 

tidigare eller senare. När väl intervjun kom igång fick vi tevetittare se denna skärm: 
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Bild 2. Victoria, Christer Fuglesang och Tomas Reiter.158

Där fick vi se förstärkningen var personerna fanns, i detta fall Stockholm och rymden. Denna 

bild är också väldigt intressant då vi här kan se kronprinsessan Victoria intervjua Fuglesang. 

Vilket också visar någon typ av en förstärkning av en svenskhet, för tidigare sa också 

programledaren att ”de hade kvalificerade utfrågare”. Victoria kan då förmedla denna 

förstärkning av vad programmet/kanalen vill representera. Maud Olofsson visar också på en 

förstärkning, både eftersom hon är vice statsminister och dessutom ”rymdminister”. En av 

hennes frågor var också en ”väldigt typisk” svensk, då hon sade att hon visste att Fuglesang 

haft älgkött med sig och hon undrade om de andra fått smaka och vad de tyckte. Älgköttet kan 

här ses som en symbol för något svenskt och för tevetittarna kan detta innebära en 

förstärkning av den kollektiva identiteten. En av de unga ställde en fråga om maten och 

Fuglesang började ta fram geléhallon. Som de ”började leka med” genom att släppa iväg dem 

i det tyngdlösa tillståndet och fånga dem i munnen. Geléhallon är också något som väldigt väl 

kan kopplas till Sverige och svenskhet då den kan ses som en symbol. Lite senare under 

programmet kan vi se att Victoria bjuder hem Fuglesang och hans fru, för att hennes pappa 

(kungen) ville gärna att de skulle komma. Så om Fuglesang hade tid och lust så var dom 

mycket välkomna upp till slottet. (!) Vidare påpekade Victoria också att hennes pappa blev 

väldigt glad av att se ”den svenska flaggan” i bakgrunden och i rymden. Lite av vad som här 

kan kallas för en kunglig behandling som gör att händelsen får en kunglig stämpel.  

 

I de två andra programmen jag har undersökt kan man se den föreställning som de gärna vill 

visa. Exempelvis säger den ena programledaren till gästen som i detta fall är Scott Hovland 

(expert inom ESA på bemannade rymdfärder) att han gärna får haussa detta lite mer(!). 

                                                 
158 http://www.aftonbladet.se/ettor/webb/3369_normal.html, 2007-05-05
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Programledaren syftar till rymdpromenaden som Fuglesang har gjort och som är den längsta i 

historien, och ingen har varit så långt borta från luftslussen. Sedan frågar programledaren vad 

mer som Fuglesang har gjort som är berömvärt? Och mer risksituationer? I det andra 

programmet har Fuglesang under natten gjort sin andra promenad och programledaren 

uttrycker sig följande till dagens gäst (expert, vad annars?) ”Att detta måste ha varit världens 

mest lyckade rymdpromenad”! Här kan vi se några ”typiska” exempel på att media gärna vill 

förstärka och kanske representera en annan bild för att intressera tittarna/läsarna/lyssnarna. 

Media ljuger inte men de har bara vinklat ”spegeln” så att den representerar vad de vill. 

Intervjuerna i rymden kan då härmed sägas vara en typ av en dramaproduktion, eftersom de 

följer ett visst mönster och därmed ofta ser likadana ut. Syftet med de bemannade 

rymdfärderna är som vi tidigare kan läsa att det är ett äventyr och de är PR-uppdrag. Men det 

står också i några få artiklar att astronauterna måste ha någonstans att åka till och att det är 

därför som rymdstationen finns. Den finns också där för att om eller snarare när, människan 

vill åka längre ut måste de ta reda hur det fungerar uti i rymden. Så den blir på så sätt ett slags 

försöksstation inför framtida längre resor i rymden. 

 

Den bild eller det som Dagens Nyheter vill representera är en mycket positiv sådan. Vilket 

dock inte skiljer sig mot de andra medierna då de också har en mycket positiv bild om denna 

händelse och generellt om rymdfärder. Det som DN trycker på är det farliga/svåra/äventyrliga 

både vid starten, tiden i rymden och vid landningen. Det är väldigt lite eller knappt något av 

det som skrivs i artiklarna som är negativt. Men när man läser och undersöker kan man få en 

bild att allt inte är helt sant. Exempelvis de rymdpromenader som Fuglesang har gjort som 

ofta benämns ”fantastiska”, världsrekord, farliga, etc. Men i en artikel här i DN kan man läsa 

att Sven Grahn säger att rymdpromenader är en rutin och en del av uppdragen. Och att 

astronauter har gjort rymdpromenader i 43 år och att det inte har skett några olyckor hittills. 

Observera: inga olyckor hittills alltså. Om det inte är några olyckor som har skett, vari ligger 

då det farliga?!  

 

I Aftonbladet visas det en liten annan bild av Fuglesang och rymdfärden. De skriver också 

flera gånger om de farligheter han kommer att drabbas av, men inte i samma utsträckning som 

DN. Istället ger Aftonbladet en mer sensationell bild av denna händelse. Dvs. att de är mer 

inne mot människan och diskuterar om denne och inte som DN som mer fokuserar på det 

tekniska eller ett försök åt att ha ett mer vetenskapligt perspektiv eller syn på rymdfärder. 

Detta är den stora skillnaden som jag ser när man har undersökt det stora materialet.  
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Det som Aftonbladet gärna visar upp är också en mycket positiv bild och de benämner gärna 

Fuglesang med diverse superlativ såsom hjälte, idol etc. En rubrik som de gjorde var bl.a. 

”Rymdhjälte genom fingermagi”. Detta var på grund av att Fuglesang lyckats skaka loss 

några trilskande solpaneler som varit i rymden ett par år.  Dessutom vill de gärna sätta 

Fuglesang i centrum av händelserna, exempelvis genom en rubrik som ”Rymdstationen byter 

bana för Fuglesang”. Även om det ges en mycket positiv bild fanns även vissa aber, 

exempelvis var det en artikel som tog upp han inte är ensam och att det har varit många andra 

länder före Sverige. I den står det att: ”Vi anser oss vara duktigare än Mexiko, Puerto Rico, 

Saudiarabien och Syrien, men de har alla sänt upp någon. Till och med Afghanistan! Kuba, 

Mongoliet och Rumänien har skickat två och Vietnam tre!” Så vi är inte ensamma även om 

det i många artiklar nästan verkar så. Sverige vill helt enkelt vara bäst för om Sverige även i 

framtiden ska vara ett framgångsrikt land måste fler välja utbildning inom natur- och 

teknikämnena. Och då kan inte Sverige stå utanför denna satsning. För vad skulle hända om vi 

gjorde det? En annan artikel från Aftonbladet står det att Sverige satsar ca 800 miljoner per år 

i rymdforskning och att det är en liten del i internationell jämförelse. Men hur kan man då 

konkurrera och satsa på rymdforskning om man satsar lite? Därför skriver också tidningarna 

mycket positivt om rymdforskningen eftersom de kommer själv att gynnas av att det går bra 

för Sverige. Och då är det inte konstigt att Aftonbladet vill representera Fuglesang och 

rymdforskning som något positivt. Och gärna Fuglesang som en man med många talanger 

såsom exempelvis partikelfysiker, frisbeemästare, maratonlöpare (sportsman) etc. men även 

för sin väntan.  

 

I en artikel kunde man läsa att Fuglesang valdes ut för att representera Sverige inom 

rymdindustrin. Detta var på grund av att han var ”av det rätta virket”. Men vad är då det rätta 

virket? Jo, han är teknisk, han är forskare, han är fysiker, han är också en idrottsman men 

framför allt, han är svensk. Det ”rätta virket”, är också något som staten vill representera 

Sverige eller svensken som. Bilden jag får framför mig av Fuglesang som inte DN bara ger 

utan även alla de undersökta medierna, är om Fuglesang som den evige väntaren som snällt 

står och väntar på sin tur. Vilket av några skulle kunna kallas för typiskt svenskt, att vänta på 

sin tur och hålla ”humöret uppe”. Men däremot vet jag inte ifall någon skulle vilja vänta så 

lång tid som 14 år. Detta är också en anledning till att han har blivit så pass omtyckt i media. 

En relativt tystlåten person som går sina egna vägar som är extremt målmedveten och ger inte 

upp hoppet. Många har därför också kallat han hjälte men hjälte har enligt mig en väldigt 

stark innebörd. Har han räddat mänskligheten? Vad har han gjort egentligen för att bli kallad 
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för hjälte? Någonting bra måste det ju vara. Ja, han har väntat och varit målmedveten för att 

följa sin dröm, och han har gjort sina arbetsuppgifter. Och han har riskerat sitt liv också, men 

det gör ju dock alla så fort man sätter sig i en bil och åker iväg till arbetet för att utföra sina 

uppgifter. Dessutom är eller var han inte ensam där uppe och det har varit många personer 

före Fuglesang i rymden. Dvs. närmare 500 personer har varit uppe före han. Inget illa om 

Fuglesang som person men han har faktiskt bara gjort det han ska göra och många har gjort 

det innan han. Och blir man hjälte då, så varför är inte alla hjältar? DN använder dock inte 

benämningen hjälte på Fuglesang i samma utsträckning som de övriga undersökta medierna. 

Utan DN framhäver mer det farliga, samt en svenskhet om denna händelse. 

 

DN skriver också att NASA redan har tröttnat på rymdstationen därför att den inte lockar lite 

mycket längre. Eftersom NASA har en så ”svårflörtad publik” som måste ha spektakulära 

shower. Vilket också är ett tecken på att vi lever i ett skådespelarsamhälle, då ”vardagen” inte 

längre räcker till utan att vi måste ha en skapad sådan. NASA försöker, som DN skriver, att 

göra varje rymdbesök på ISS till så stor show som möjligt. Därför kan det också vara en orsak 

till varför det har blivit så stort här i Sverige. Men denna händelse som är en typ av 

massmedial sådan har dock bara en relativt lokal förankring. Dvs. här i Sverige och något 

uppmärksammat hos våra grannländer. Vilket här kan representera en relativt riktad bild.  

 

I artiklarna fokuserar de på olika saker och några är mera intressanta än andra. Exempelvis en 

där man kunde läsa om att regeringens representanter (Maud Olofsson och Lars Leijonborg) 

som var med vid det första startförsöket i Florida. I artikeln kunde man bl.a. läsa att Maud 

uttryckte sig: ”Hoppas att älgköttet skall smaka bra!” Detta efter att hon hörde att Fuglesang 

tar med den ”blågula nationalrätten”. När blev det en nationalrätt? Vad har jag nu missat? 

Kopplas inte den maträtten ihop med samerna? När Fuglesang väl hade landat efter stora 

skriverier i media om osäkerheten vid landningen och om vädret så fick han frågan vad han 

nu skulle göra under julen. Svaret var att han skulle ”fira en traditionell svensk jul med 

familjen i Houston”. Symboler för något svenskt eller för vad vi kan kalla för ”svenskhet” kan 

man se ganska tydligt i artiklarna. Älgköttet återkommer flera gånger hos alla de undersökta 

medierna eftersom det symboliska värdet är så pass stort att medierna inte kan avstå från att ta 

med det. Andra symboler är också musiken, som besättningen väcks varje morgon med. 

Varav en gång blev de väckta med ABBA:s låt Waterloo.  
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6.1.2 Föreställningen som inte äger rum 

Det finns saker och eller händelser som har hänt och sker men som inte har representerats i de 

olika medierna. Jag kanske kan kalla det för en föreställning som inte äger rum, dvs. något 

som sker eller har skett men som inte uppmärksammas av medierna. För det som inte sägs, 

skrivs och framställs för allmän beskådan är minst lika viktigt (om inte ännu viktigare) som 

det som ingår i den mediala dramaturgin. Men alla händelser föredras inte en medial 

uppmärksamhet, vilket då innebär att dramaturgin är selektiv. Och det som inte tas upp är 

relativt mycket när man väl börjar förstå, och vad det gäller Fuglesangs rymdfärd är bland det 

som saknas mest är en kritisk syn på händelsen. Visst förekommer det en kritik då och då, 

men inte i någon större omfattning. Vad jag här menar med en kritisk syn är en annorlunda 

diskussion som tar upp både miljöproblem, syftet med rymdfärder, det militärindustriella 

komplexet, övervakning och geopolitik. I det följande tar jag upp dessa aspekter: ekonomi, 

nationalism, tystnaden av de geopolitiska intressena, och neomilitariseringen av Sverige. 

 

Det är anmärkningsvärt att det är en så pass liten kritik i medierna och att nästan allt som sägs 

och skrivs om rymdfärden och händelsen är så positivt. Visst det är intressant att läsa något 

som inte bara handlar om ”ond bråd död” utan något som är mer som ett äventyr. Ett 

intressant exempel är att jag i en artikel har fått reda på att Fuglesang skall ge ut två böcker, 

varav den ena är en fotobok och den andra är en textbok. Vilket kanske inte är så konstigt 

eller anmärkningsvärt, men undersöker man detta lite närmare ser man att den ena boken ges 

ut av Max Ströms förlag och den andra av Bonnier. Bonnier som är ett mycket stort företag 

äger bl.a. Dagens Nyheter och till viss del även TV4. Detta finner jag mycket intressant då det 

kanske inte är så konstigt att Dagens Nyheter eller TV4 inte skriver så negativt om vare sig 

Fuglesang eller rymdfärder.  

 

Den bild jag får av medierna av denna händelse är som sagt mycket positiv, den förste 

svenske astronauten, ja, visst blir man lite stolt. Men hur många har varit i rymden innan, 

nästan 5oo personer. Med undantag av en artikel som jag tidigare nämnt ovan som om media 

inte brydde sig att föra en kritisk diskussion. Vi anser oss vara duktigare och bättre än de 

andra vilket också kan sägas vara en kvarleva från att se oss som Hyperboréer. Eftersom 

denne hyperboré alltid har rätt, den har inget personligt ansvar, är moraliskt överlägsen, men 

också att denne även anser sig ha rätten att röra sig utåt men samtidigt skydda sig mot andra. 

Vilket visar på en stark identitet samtidigt en stark nationalism.  
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Något annat som har varit mycket konstigt är de experiment som Fuglesang skickade iväg. 

Jag fick reda på detta i en artikel men det stod inte mycket mer än så. Däremot försökte jag 

söka upp vad detta var för något. Det visade sig till slut vilket var mycket intressant, eftersom 

det handlade om att Fuglesang skulle skicka iväg tre experiment, dvs. tre små satteliter varav 

två mindre och en något större. Detta var inte för ESA utan för den amerikanska 

militären(!).Oj då, det här verkar inte vara av något intresse för någon förutom jag och några 

andra kanske. Så varför har det inte hörts någon kritik om detta? Antagligen därför att kritiken 

då hade gått ut över Fuglesang och det går ju bara inte eftersom att han är hjälten och idolen, 

han är svensk, och ja kanske även moraliskt överlägsen. Här kan vi åter koppla till hyperborén 

då denne inte har något personligt ansvar och dessutom så anser denne att han alltid har rätt. 

Att då göra eller snarare utföra experiment för någon annan militär är kanske otänkbart men 

för hyperborén helt legitimt.  

 

Dessutom var astronauterna från USA som tillsammans med Fuglesang under rymdfärden var 

militärer vilket också visar en annan sida av denna händelse och gör denna händelse en smula 

roande eller snarare oroande. Det är därför konstigt att inte fler kritiska röster har hörts. Detta 

är också ett tecken på en neomilitarisering av Sverige, och att vi nu börjar ingå i USA:s 

geopolitiska eller ska vi säga astropolitiska strategier. Ett tecken är att Sverige har ingått i ett 

ramavtal med USA som innebär ”ett samarbete i utforskande och utnyttjande av yttre rymden 

för fredliga ändamål”. Men det är något konstigt då Bush administrationen anser att ”Frihet 

att agera i rymden är lika viktigt för Förenta Staterna som slagstyrka i luften och på haven.” 

Vilket innebär att de förbehåller sig rätten att ”agera fritt i rymden och hindra andra från att 

göra det ifall det stör USA:s verksamhet”. Varför ingå avtal som kan krångla till det när de 

kan ha makten själva? Men det kan dock vara ”bra” med samarbete eftersom den amerikanska 

militären använder sig av rymdmyndighetens data. Ett ytterligare tecken är att Rymdbolaget 

har vid Esrange gått samman med det svenska försvaret för att kunna göra ”Europas största 

testområde för obemannat flyg”. Jag läste dock på ett Internetforum en diskussion om 

inblandningen av USA:s militär rymden. Det intressanta var att en undrade (i en något ironisk 

ton) om USA:s ”astronauter” hade vapen med sig, ifall att… 

 

En annan sak som inte heller nämns eller som inte diskuteras är den bild som ges av 

astronauterna. Det jag menar här är den bilden av mannen som överlägsen. Visst det finns 

kvinnor som var med ombord under denna händelse men rymden visar en manlighet eller 
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rättare sagt en pojkaktighet och äventyrslusta. Ingenting av det som har framkommit har varit 

i närheten av något som kan kallas för kvinnligt. Däremot nu efteråt har vissa saker påpekats i 

media, och det är ett ”svartsjukedrama” där två kvinnor har varit huvudpersonerna, som 

faktiskt har väckt relativt stort intresse. Men det är också det enda som det har skrivits om.  

6.2 Den rumsliga praktiken (det konkreta) 

Den rumsliga praktiken inbegriper den byggda miljön, infrastruktur men även utbildning och 

forskning. Det handlar alltså om att vad olika typer av strukturer gör, exempelvis fysiska och 

sociala strukturer, och vad de har för konsekvenser i skapandet av rum.  

 

Man kan fråga sig vad det egentliga syftet med rymdstationen är? Tidigare har jag sett att 

syftet är bl.a. att astronauterna ska ha någonstans att åka till, och att det är ett stort PR-

uppdrag. PR- i all ära men är det ett troligt syfte? Det finns andra syften såsom geopolitiska 

och militära men det är oftast kanske inte så roliga och intressanta att läsa eller höra om i 

media. Media vill höra om de farligheter, om svenskhet, hjältedåd etc. men inte om något 

annat. Ok, några kanske vill höra men inte den s.k. ”stora massan”. Dock finns det några 

artiklar som har tagit upp och nämnt det militära och geopolitiska aspekterna även om de inte 

använder ordvalet. Detta är anmärkningsvärt eftersom det som diskuteras mest var just frågan 

om rymdfärden/händelsen har för betydelse för Sverige. I de medier som jag har undersökt 

kan jag se att man hoppas att händelsen stimulerar ungdomar att börja studera natur- och 

teknikämnen. I SVT:s dokumentär ”Startskottet” frågar de sig, att detta är ett startskott, men 

till vad? Och i dokumentären kan vi se och höra att politiker säger att de hoppas på ett ökat 

intresse för dessa ämnen. Och i dokumentären påstår de att varje gång hoppa också Fuglesang 

på ett ökat intresse, varje gång han får frågan. Dessutom visar dokumentären bilder och 

intervjuer upprepade gånger från Rymdgymnasiet i Kiruna, vilket också förstärker denna bild. 

 

I TV4:s inslag/program är det Maud Olofsson som uttrycker hennes förhoppning om att 

händelsen kommer att öka intresset för naturvetenskap och teknik och att Fuglesang blir en 

bra förebild. I intervjun med Fuglesang, säger hon att ”29 000 studenter hälsar från Umeå 

universitet eftersom du är hedersdoktor där”… Och något senare säger hon till Fuglesang: 

”När du kommer tillbaka, vist lovar du att vara en god ambassadör för alla unga som vill 

studera naturvetenskap. Vi behöver många fler som gör som du, dvs. läser och har sådana 

långsiktiga mål som du haft/har.” Detta visar en ganska tydlig bild om den vilja från Maud 

bl.a. att öka ett intresse och få ut så mycket som möjligt av denna händelse, i en neoliberal 
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anda. Dessutom i TV4:s direktsända intervju hade de ”kvalificerade” utfrågare som förutom 

kronprinsessan, Maud och Sven Grahn från rymdbolaget, hade de också två representanter 

från den ”yngre generationen”. Varför dom var med kan man bara spekulera i, men en 

anledning skulle kunna vara för att barnen skulle spegla det förväntade intresset för natur och 

teknikämnen som man hoppas på att denna händelse skulle öka eller väcka. I slutet av deras 

program ställde sig en och alla frågan om vad händelsen skulle betyda för Sverige. Då liksom 

nu är det för tidigt att kunna svara på frågan, det finns bara förhoppningar. 

 

I Aftonbladet kan jag läsa om syftet med rymdforskningen och varför Sveriges bidrag är så 

viktigt. Dels fyller alltså denna resa ett viktigt syfte att Sverige är med i det ”fredliga 

internationella samarbetet i rymden”. Att Sverige är med där är till nytta för den svenska 

industrin, forskning och utbildning, men också för de miljö- och klimathot vi står inför. Detta 

låter ju faktiskt väldigt bra. Och enligt artikeln kan jag läsa att Sverige är med och står för 

viktiga bidrag för den förståelsen. Detta kommer jag att diskutera mer om i nästa kapitel. Men 

vad som står i artikeln är också att denna rymdresa som Fuglesang gör hoppas de att den 

väcker intresset för att studera natur och teknik. För observera detta: ”För om Sverige även i 

framtiden ska vara ett framgångsrikt land måste fler välja utbildning inom naturämnena”. 

Citatet är från Aftonbladet men var ett uttalande från Maud Olofsson och Lars Leijonborg, 

som också finns på regeringens hemsida. Och på flera håll kan jag se att det satsas på natur- 

och teknikämnena. Exempelvis här på Karlstad universitet där en ny toppmodern byggnad för 

teknik byggs. Vilket kan ses som något märkligt då antalet sökande minskar för varje år. Men 

det verkar som att satsa sig ur krisen som är ”grejen” för att Sverige ”även i framtiden ska 

vara ett framgångsrikt land”. 

 

Vad ger det nu för effekt av att Fuglesang har fått komma ut i rymden. Många tror som sagt 

på en stor effekt men jag kan också läsa att man inte ska förhasta sig och tro på stora effekter. 

Så därför bör man se till att ta tillvara på detta så att det inte är en engångsföreteelse. Som vi 

har sett och läst många gånger nu ha vi kanske förstått att rymdminister Maud Olofsson 

verkligen ”älskar rymden”. I DN kan vi läsa att hon tror att både rymd- och den militära 

forskningen kan ge oss produkter som vi har nytta av i vardagen. Och i en fråga om det är 

rimligt att lägga närmare 800 miljarder svenska kronor (!) på ISS som det verkar kosta så 

svarar hon som jag tidigare skrivit: ”om man pratar rymdverksamhet, så måste man förstå 

vad vi har för praktisk nytta av detta. Då kan jag räkna upp några: platt-tv, 

plasmadatorskärmar, nya textilier som skyddar mot värme och kyla, batterier som räcker 
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länge, exempelvis till rullstolar, satellitnavigering, klimatmätningar, massor av tillämpningar 

i vår vardag som kommer av att rymden använder en speciell teknik.” Dock kommer mycket 

av detta från den ”militära forskningen” och man bör då enligt Maud satsa på bägge eftersom: 

”Både militär teknik och rymdteknik leder till en teknikutveckling som också det civila 

samhället har nytta av”… Vilken nytta då eller snarare vems nytta är det tal om? Vad det 

egentligen handlar om är vem som tjänar på det, pengar alltså. Och vilka gör det? Det är 

företagen. Nyttan är att man kan tjäna pengar men man kan även förhindra skador på miljön. 

Då de kan minskas om eller när transportföretag kan använda sig av sattelitnavigering för att 

effektivisera körningar. Vilket åter leder till att företagen kan tjäna pengar eller snarare mer 

pengar. Maud nämnde även andra saker som samhället har nytta av såsom platt-tv, 

plasmaskärmar. De tar mycket mindre plats men å andra sidan drar de ofta nästan dubbelt så 

mycket ström… Där kanske det är en svårare uppgift att se nyttan med dessa. Så till vilken 

nytta och vems nytta är helt beroende på vem man frågar.  

 

Hos Dagens Nyheter kan jag se att syftet med rymdfärder är bl.a. att det är meningen att vidga 

mänsklighetens gränser (men dock att det fortfarande ska ses som ett äventyr). Forskningen 

som bedrivs ombord på ISS är till för att förbereda längre bemannade rymdfärder. Men de 

skriver också att forskningen inte direkt kan ses som en vetenskap utan att de bemannade 

rymdfärderna ses mer som stora ingenjörsuppdrag. Det betonas att rymdfarten också ska ses 

som att den ligger på gränsen till vad människan kan prestera. Värdet för de bemannade 

rymdfärderna kan gå att diskuteras skriver DN men skriver också att den politiska symboliken 

kräver att några rymdfärder är bemannade. Detta eftersom: ”Robotar och satelliter saknar den 

etniska utstrålning som krävs för att det ska rycka i flaggviftarnerven - även om de kan göra 

samma jobb för billigare pengar.” Vilket då visar att de bemannade rymdfärderna är ett måste 

för den mediala dramaturgin då en robot inte har ”kraften”. Det ligger alltså en stor prestige 

som också kan sägas vara nationell att visa att man har varit uppe i rymden. Och även om de 

politiska drivkrafterna är viktiga så är de också mer diffusa än under det kalla kriget. Nu idag 

handlar rymdforskningen om (som DN menar) att de jobbar för hela mänskligheten och inte 

bara för sina egna. Detta är i alla fall vad som sägs men ser man efter ordentligt kan man börja 

undra ifall det verkligen är så.  

 

I en artikel i DN kan man läsa att Fuglesangs uppgift är att förbättra universum då 

artikelförfattaren anser att ”Människans viktigaste moraliska uppgift är att se till så att livet 

går vidare även om jorden skulle utplånas av en katastrof.” Därför är det också viktigt att se 
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till att rymdforskningen fortsätter menar han, även om det hörs kritiska röster. I en annan 

artikel diskuteras frågan om det verkligen är nödvändigt med rymdfarten/forskningen med 

tanke på vad det kostar, alla miljöproblem och svält etc. Vetenskapsredaktören på DN Karin 

Bojs, som för övrigt har skrivit många av de undersökta artiklarna, menar att det är en mycket 

politisk fråga som kan diskuteras i all oändlighet. Hon menar att: ”Några små skattekronor 

kan väl det vara värt”… Vidare pratar hon om att visst ger rymdfarten en del negativa 

miljöeffekter men att ”det är småsmulor, verkligen småsmulor jämfört med vad fordon och 

skorstenar över hela världen spyr ut varenda dag.” Vilket kanske är ”sant” men har man ett 

sådant synsätt så varför bry sig? De andra skräpar ju också ner, och mycket mer än mig, så då 

kan jag fortsätta att göra det…  

 

Det finns dock några kritiska inslag i denna hjältedramaturgi. Bl.a. så nämns det i en av 

Aftonbladets artiklar den rymdpolicy som George Bush skrev under i augusti förra året: 

”Frihet att agera i rymden är lika viktigt för Förenta Staterna som slagstyrka i luften och på 

haven.” Detta och annat gör då kopplingen mellan det civila och militära rymdprogrammet i 

USA uppenbar, men de gränser som finns eller inte finns är väldigt otydliga. Trots att några 

tar upp det militära och politiska så falnar inte hjältedramaturgin, men det är tack vare att det 

oftast bara ”nämns i förbifarten”… 

6.2.1 Från geo- till astropolitik 

Varken de politiska eller de militära aspekterna diskuteras inte i större utsträckning i media 

men som ändå är mycket centrala och viktiga. Visst har det nämnts och jag har även tagit upp 

några exempel av dem. Men man kan fråga sig varför de i artiklarna inte har varit mer kritiska 

om de politiska motiven eller militära inslagen i Fuglesangs rymdfärd eller rymdfärder över 

huvudtaget? De kan vara så enkelt att det är viktigt att det ”går bra för Sverige” och denna 

händelse är mycket viktigt politiskt. Det handlar inte bara om att Fuglesang får komma upp i 

rymden utan här finns politiskt kapital att tjäna, och Sverige kan nu ”hävda sin plats i 

rymden”. Vi har fått se exempel från bl.a. Maud Olofsson om vikten av denna händelse och 

om rymdforskning eftersom den är till ”nytta” för den svenska industrin, forskning och 

utbildning. Sverige måste alltså vara med på detta rymdäventyr för vi har inte ”råd att stå 

utanför”. När vi nu har varit uppe i rymden kan vi också hävda vår plats, vilket är en central 

fråga för stater. För som Jan Guillou uttrycker sig i ”Startskottet”: ”Det vore ju förskräckligt 

om vi inte fick sitta som passagerare på ett amerikanskt rymdfartyg”. För vad handlar också 

detta om? Det kan sägas handla om att ”vi behöver” expandera, då dagens samhälle eller stat 
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ej längre är fysiskt sammanhållen.  Territoriell sammanhållning börjar dock få mindre 

betydelse trots att det samtidigt får mer betydelse. Detta är p.g.a. att de stora företagen blir 

bara större och större och gränser har mindre betydelse för dem. Det är nästan som att de är 

”stater över staterna” eftersom de multinationella eller transnationella företagens handlingar 

har stor betydelse för länderna. Och därmed innebär deras handlingar en stor makt, vad man 

skulle kunna kalla för politik men här snarare en företagspolitik istället för en landspolitik 

(statskonst) i konventionell bemärkelse.  

 

Dagens samhälle kännetecknas fortfarande av att vi fortfarande är ”kvar nere på jorden”, i en 

viss bemärkelse. Vilket innebär att vi ser och studerar sambanden mellan territorier och makt, 

eftersom territoriet är fysiskt sammanhållen men att det inte som sagt har några direkta 

fysiska gränser. Dagens geopolitik kan kännetecknas av att vara något ”hård” i den mening att 

de saker som tas upp är mer kapital och utvecklingsinriktade och inte mjuka värden. Det kan 

handla om kontroll av olika områden, men nu även rymden. Detta är vad den politiska 

geografin studerar men med de nya teknologiska vinningarna har samhällena (de mer 

västorienterade) gått mot en astropolitik. Denna kanske inte skiljer sig avsevärt mot den 

politiska geografin eller geopolitiken eftersom den ändå ursprungligen kommer från dessa. 

Men att astropolitiken skiljer mot de andra då astro även syftar till rymden och ej bara jorden. 

Vad detta egentligen handlar om är en kontroll och makt av rummet. Detta är ingenting nytt 

då människan som sagt ”alltid” har försökt att kontrollera rummet. Dvs. först en kontroll över 

land, sedan en kontroll över vattnet, därefter en kontroll av luften. Har man kontroll över 

dessa har man också makten över rummet. Men med dagens utveckling räcker inte detta utan 

en kontroll över rymden är ett måste för makt över rummet, dvs. makten över eller på jorden. 

Denna astropolitik eller dagens astropolitik kännetecknas av en kamp och att skydda staten 

eller territoriet från fiender eller vad som är mycket inne att göra ”skydda sig mot 

terrorismen”. Har en stat makten över rymden har staten också i teorin makten över eller på 

jorden. Vilket då jag kan koppla till den rymdpolicy som George Bush skrev under i augusti 

förra året: ”Frihet att agera i rymden är lika viktigt för Förenta Staterna som slagstyrka i 

luften och på haven.” Vilket innebär att de förbehåller sig rätten att ”agera fritt i rymden och 

hindra andra från att göra det ifall det stör USA:s verksamhet”159. 

 

 
159 http://sydsvenskan.se/varlden/article211394.ece, 2007-05-10
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Beroende på hur man ser ”astropolitiken” eller på det politiska kan också en rörelse utåt 

legitimeras. Nazisterna under andra världskriget såg bl.a. staten som en organism vilket också 

gjorde att de kunde legitimera övertagandet av andra stater för att deras stat skulle kunna 

överleva. De ville också hävda sig, för de hade inte råd att stå utanför. I det empiriska 

materialet har jag här kunnat se en hänvisning till ett liknande synsätt, ”Människans viktigaste 

moraliska uppgift är att se till så att livet går vidare även om jorden skulle utplånas av en 

katastrof”. Vad är detta om inte en legitimering av en rörelse utåt, för om vi inte gör det 

kommer vi att gå under. Sådana uttalanden gör att rymdprogrammen och forskningen kring 

rymdfärder etc. kommer att fortsätta och att det därmed också finns stora pengar att tjäna. 

Även här kan man koppla till det hyperboreiska tankesättet, om att en rörelse utåt kan 

legitimeras. Astropolitiken är vad vi här kan kalla för en arvtagare till geopolitiken och vad 

astropolitiken egentligen handlar om är en geopolitik på ”rymdnivå”, dvs. att det handlar om 

kontroll, makt och övervakning. 

 

Nästan alla länder har skrivit på ett kontrakt som innebär att man motsätter sig en 

militarisering av rymden. Och att de samarbeten som sker är av ”fredliga” ändamål. Därför 

kan jag tycka att det är konstigt att Fuglesang fick släppa iväg tre experiment från det 

amerikanska försvaret. Experimenten var tre små satteliter och detta kan tyda på en alltmer 

militariserad rymd och en neomilitarisering av Sverige. Det är för ”klimatforskningens” skull 

som man brukar hävda och det är en annan mycket politisk och diskuterad fråga. Denna kan 

också sägas vara hyckleri och dubbelmoral eftersom satteliter skickas upp för att kontrollera 

tillståndet på jorden men samtidigt förorenas jorden varje gång dessa tillverkas samt skickas 

upp. Vi får ju faktiskt också bättre väderprognoser med dessa satteliter, vilket är väldigt 

positivt när vi i dagens samhälle rör oss så mycket utomhus… Det bör också kanske sägas att 

det var faktiskt i samband med de första rymdfärderna när vi fick bilder på jorden som 

miljörörelserna kom igång. Och detta tack vare att man såg hur liten och ”känslig” jorden 

faktiskt var. Men som sagt det är kanske inte bara klimatet som berör oss alla utan också de 

satteliter som övervakar oss människor på jorden. Denna typ av övervakning är nästintill total 

då vi snart inte kan göra något utan att någon annan vet om det. Men visst det är väl kanske 

ingen direkt fara men ”dessa övervakningsmetoders styrka ligger i att de anses representera 

sanning och objektivitet genom att de mäter, fotograferar och avlyssnar jordytan som den 

är”… Vilket gör att den eller de som har tillgång till dessa metoder också har en stor makt. 

Vilket kan vara farligt om makten utnyttjas på ”fel sätt”.  
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Förutom denna typ av övervakning som kan sägas innebära en militarisering av rymden finns 

det också uttalanden som pekar på att vi bör satsa på rymdforskning samt den militära 

forskningen. Jag tänker då främst på Maud Olofssons uttalande i Aftonbladet där det står att 

hon: ”tror att såväl rymdforskningen som den militära forskningen ger oss produkter som vi 

har nytta av i vardagen”. Exempel på dessa saker som hon nämnde i artikeln är då: ”platt-tv, 

plasmadatorskärmar, nya textilier som skyddar mot värme och kyla, batterier som räcker 

länge, exempelvis till rullstolar, satellitnavigering, klimatmätningar”. Och vidare att vi i 

Sverige bör satsa på: ”militär teknik och rymdteknik” eftersom det ”leder till en 

teknikutveckling som också det civila samhället har nytta av”. Borde det inte vara en 

teknikutveckling som bara det civila samhället har nytta av? Men gränsen mellan det statligt 

militära och det privata företagandet börjar allt mer suddas ut vilket vi har sett exempel på. 

Dessutom kan man se exempel på att USA:s militär använder sig av rymdmyndighetens data 

och att Sverige allt mer anpassar sig och sluter avtal med dem. Detta tyder också på att 

Sverige går mer mot en militariserad och internationellt samarbete. Kanske NATO… Men 

däremot är det är det sagt att de samarbeten som sker i rymden ska vara fredliga. Nästan allt 

som händer och sker i rymden, oavsett om det är fredligt, militärt, äventyr etc. så legitimeras 

detta på ”samma” sätt: att allt görs för mänsklighetens bästa… 

6.3 Slutsatser - Det levda (arenan) 

I det levda eller vad jag vill kalla det för – arenan eller samhället, är det rum där vi ”faktiskt” 

lever i. Det är här våra tankar, bilder är och hur vi känner. Samt att det är här som vi 

”upplever” både det abstrakta och det konkreta, och att det är en ”kamp” mellan dessa. Vilken 

typ av ”rum” är det vi har? Hur ser vi på saker och ting? 

 

Media skapar inte Fuglesangs rymdfärd, men däremot denna händelse, dvs. att de 

representerar vad det föreställer. Men vad har denna händelse för betydelse? Genom media 

konstrueras olika representationer av denna händelse vilket kan ge olika föreställningar. Men 

dessa representationer innehåller bara ett urval av allt, men vad har händelsen för betydelse?  

 

”Sverige har nu en plats i rymden”. 
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Det levda/ 
arenan 

Det föreställda 
(det abstrakta) 

Den rumsliga 
praktiken 

(det konkreta) 

Figur 2. Dagens trialektiska produktion.  

 

Figuren ovan (Figur 2) skiljer sig mot den Figur 1, då jag har haft för avsikt att visa hur det 

ligger till. Skillnaden är att i dagens samhälle har det abstrakta mer och mer tagit över 

skapandet av olika rum (därav de något förstorade pilarna). Det praktiska eller dvs. det 

konkreta har också stor påverkan men inte lika stor som det föreställda har i arenan. Det 

innebär det att de föreställningar vi har om rum eller om rummet får mycket stor betydelse för 

hur det skapas materiellt och hur det då levs på olika platser. Och med denna figur vill jag då 

visa hur produktionen av rum går till, vid händelserna kring Fuglesangs rymdfärd.  

 

Hur har Sverige genom denna händelse representerats. Vilken bild får ni själva? Är det inte så 

att Sverige har framställts som mycket tekniska, vetenskapliga etc. och Fuglesang som en 

”hjälte”, förebild, stort tålamod, pojkdröm etc. Och att ”naturvetenskapen som en viktig del av 

den samhälliga utvecklingen” Känns inte detta bekant? Om det inte är en likadan så är det i 

alla fall en mycket lika beskrivning av Sverige och svenskhet som när Nordenskiöld med 

fartyget Vega klarade Nordostpassagen. Sverige presenterades under denna tid genom 

vetenskap och teknik – och de resurser Sverige hade kartlades, inventerades och mättes. 

Dessutom var det fysiska aktiviteter som frambringade nationella karaktärer. En större 

skillnad mot idag är det inte, bara en något mer teknisk sådan. Man skulle kunna säga att det 

är ”samma” föreställning bara andra ”kostymer”. För vad media har visat är en självbild av 

oss, och denna självbild är ”vi som svenskar”. Det är inte utifrån några ”andra speglar” som 

media har försökt förstå denna händelse utan de utgår ifrån det svenska. För de har 
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representerat denna händelse som om Fuglesang nästan helt själv varit i rymden. Vad har 

denna händelse för betydelse? Politiker och olika beslutsfattare hoppas på att Fuglesangs 

rymdfärd kommer att öka intresset för olika natur- och teknikämnen. De menar att det är ett 

måste för om Sverige även i framtiden skall vara framgångsrikt land. Och därför är det också 

gärna sådana saker som det trycks på i media. 

 

Media har därmed en stor makt i och med att de bestämmer vad de ska trycka på och risken 

finns att ”allt” blir ett spektakel. Detta i takt med att media mer och mer går mot att underhålla 

istället för att informera, eftersom att det är också där som pengarna ligger. Vårt samhälle 

eller arenan (som jag tidigare har kallat ”det levda”) producerar på så vis en verklighet av sig 

själv utan att vara baserad på något speciellt, vilket Baudrillard kallade för hyperreal. Vi är 

inte där än men om ett tag kanske… 

 

Det samhälle vi lever i idag kan kännetecknas av ett kontroll- och övervakningssamhälle. Det 

är inte längre en ”tänkt övervakning från ett torn” (panoptikum) utan det är från satteliter och 

kameror. Denna bevakning är dygnet runt och hela tiden ”utan” att vi är medvetna om det. 

Rymdteknologin har nu blivit en väsentlig del av övervakning, styrning och kontroll. Det 

allseende ögat är ej längre på utan den har förflyttat sig till rymden, vilket gör att 

övervakningen är global. Det räcker idag inte med kontroll över haven, marken och luften 

utan det geopolitiska och astropolitiska spelet handlar om rymden. Sveriges rymdindustri 

samt Fuglesangs rymdresa och den massiva bevakningen av denna händelse vittnar om just 

detta.  

 

Denna övervakning kan nu också ses som en del av produktionen av rummet. Tidigare var det 

bara ett fåtal som kunde eller fick ta del av de ”bilder” som togs och därmed kunna tolka och 

representera ”fakta”. Men numer är det som sagt fler och fler som kan tolka okritiskt 

representera fakta som de själva vill. Men denna nya teknik kan också säga förstöra 

produktionen av rummet eftersom att tidsaspekten börjar bli viktigare än själva rummet. Detta 

gäller också för media som mer och mer måste börja skapa nyheter i samma stund som de 

sker. Exempelvis kan vi e detta genom att fler och fler medier har direktrapportering som 

uppdateras varje sekund. Men varför är media viktigt? Därför att medias uppgift är att granska 

och det är genom deras tolkningar och representationer vi får bilderna av samhället/världen. 

Men vi får inte glömma bort att även om media ska granska, underhålla etc. så är deras 

uppgift att tjäna pengar 
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Dramat som media har skapat är inte slut, utan akt två med Fuglesang åter i huvudrollen 

kanske kommer snart… i alla fall om man får tro en artikel från DN med rubriken: 

”Fuglesang får åka till rymden igen”.160

 
160 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=656169, 2007-05-31
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• http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=45952&a=746012&lid=aldreNyheter_725570&lpos=rubrik_

746012 
• http://www.tv4.se/omtv4/tv4ab/416605.html 
• http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=50813&lid=Fri_television&from=menu 
• http://site.ebrary.com/lib/kaubib/Doc?id=5001604&ppg=41, (Lane R, Jean Baudrillard, Florence, KY, 

USA: Routledge, 2000. sid,30.) 
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Christer_Fuglesang  
• http://sydsvenskan.se/varlden/article211394.ece 

 
 
Etermedia: 

SVT: 

Dokumentär “Startskottet” 

 

TV4 

Direktsänd intervju: ”Direkt från rymden” (2006-12-15) 

Nyhetsmorgon (2006-12-13) 

Nyhetsmorgon (2006-12-15) 
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Bilaga 1. Artiklar från Dagens Nyheter 
 

 
 
 
 Dagens Nyheter 2006-12-03 
Sida A 16 
Dagens Nyheter 2006-12-03 
Sida A24 
Dagens Nyheter 2006-12-03 
Sida A21 
Dagens Nyheter 2006-12-06 
Sida A14 
Dagens Nyheter 2006-12-07 
Sida A12 
Dagens Nyheter 2006-12-07 
Sida A12 
Dagens Nyheter 2006-12-08 
Sida A08 
Dagens Nyheter 2006-12-09 
Sida A10 
Dagens Nyheter 2006-12-10 
Sida A29 
Dagens Nyheter 2006-12-10 
Sida A04 
Dagens Nyheter 2006-12-10 
Sida A10 
Dagens Nyheter 2006-12-10 
Sida A10 
Dagens Nyheter 2006-12-11 
Sida A06 
Dagens Nyheter 2006-12-11 
Sida A06 
Dagens Nyheter 2006-12-11 
Sida A08 
Dagens Nyheter 2006-12-12 
Sida A08 
Dagens Nyheter 2006-12-12 
Sida A08 
Dagens Nyheter 2006-12-12 
Sida A09 
Dagens Nyheter 2006-12-13 
Sida A08 
Dagens Nyheter 2006-12-13 
Sida A08 
Dagens Nyheter 2006-12-13 
Sida A06 
 
 

 
 
 
Dagens Nyheter 2006-12-14 
Sida A19 
Dagens Nyheter 2006-12-15 
Sida A10 
Dagens Nyheter 2006-12-15 
Sida A10 
Dagens Nyheter 2006-12-16 
Sida A08 
Dagens Nyheter 2006-12-17 
Sida A11 
Dagens Nyheter 2006-12-17 
Sida A23 
Dagens Nyheter 2006-12-17 
Sida A25 
Dagens Nyheter 2006-12-18 
Sida A08 
Dagens Nyheter 2006-12-18 
Sida A08 
Dagens Nyheter 2006-12-19 
Sida A10 
Dagens Nyheter 2006-12-19 
Sida A10 
Dagens Nyheter 2006-12-20 
Sida A11 
Dagens Nyheter 2006-12-21 
Sida A12 
Dagens Nyheter 2006-12-22 
Sida C15 
Dagens Nyheter 2006-12-22 
Sida A14 
Dagens Nyheter 2006-12-24 
Sida A10 
Dagens Nyheter 2006-12-24 
Sida A11 
Dagens Nyheter 2006-12-24 
Sida A12 
Dagens Nyheter 2006-12-27 
Sida A35 
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Bilaga 2. Artiklar från Aftonbladet 
 

 
 
Aftonbladet 2006-12-02 
Sida: 20  
Aftonbladet 2006-12-03 
Sida: 48  
 Aftonbladet 2006-12-03 
Sida: 11  
 Aftonbladet 2006-12-04 
Sida: 18#19  
 Aftonbladet 2006-12-05 
Sida: 16  
Aftonbladet 2006-12-06 
Sida: 2  
 Aftonbladet 2006-12-06 
Sida: 12  
Aftonbladet 2006-12-07 
Sida: 16  
 Aftonbladet 2006-12-07 
Sida: 5  
 Aftonbladet 2006-12-07 
Sida: 10  
 Aftonbladet 2006-12-07 
Sida: 45  
 Aftonbladet 2006-12-07 
Sida: 54  
 Aftonbladet 2006-12-07 
Sida: 40#41  
 Aftonbladet 2006-12-08 
Sida: 10#11  
 Aftonbladet 2006-12-08 
Sida: 15  
 Aftonbladet 2006-12-09 
Sida: 16#17  
 Aftonbladet 2006-12-10 
Sida: 10#11  
 Aftonbladet 2006-12-10 
Sida: 8#9  
 Aftonbladet 2006-12-10 
Sida: 12#13  
 Aftonbladet 2006-12-11 
Sida: 38  
 Aftonbladet 2006-12-11 
Sida: 18#19  
  
  

 
 
Aftonbladet 2006-12-12 
Sida: 22#23  
Aftonbladet 2006-12-12 
Sida: 48  
Aftonbladet 2006-12-13 
Sida: 2#3  
 Aftonbladet 2006-12-14 
Sida: 21  
 Aftonbladet 2006-12-14 
Sida: 9  
 Aftonbladet 2006-12-14 
Sida: 15  
Aftonbladet 2006-12-15 
Sida: 14  
 Aftonbladet 2006-12-18 
Sida: 10  
 Aftonbladet 2006-12-18 
Sida: 10  
 Aftonbladet 2006-12-18 
Sida: 10  
 Aftonbladet 2006-12-18 
Sida: 10  
Aftonbladet 2006-12-18 
Sida: 14  
 Aftonbladet 2006-12-19 
Sida: 16  
Aftonbladet 2006-12-19 
Sida: 15  
 Aftonbladet 2006-12-20 
Sida: 12  
Aftonbladet 2006-12-21 
Sida: 35  
Aftonbladet 2006-12-22 
Sida: 9  
 Aftonbladet 2006-12-23 
Sida: 50  
Aftonbladet 2006-12-23 
Sida: 8#9  
Aftonbladet 2006-12-24 
Sida: 10#11  
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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna uppsats var att studera de föreställningar om och produktionen av 

identitet och rum vid händelserna kring Fuglesangs rymdfärd, samt vilken roll som media 

spelat. Hur har media påverkat Sverige och bilden av Sverige? Hur ser våra 

föreställningar om rum ut och vad är identitet? Syftet är också att kritiskt undersöka det 

som förtigs eller tystas ner hos de undersökta medierna. Utifrån syftet har följande 

frågeställningar formulerats för att kunna undersöka detta fenomen/problem som vi kan 

kalla det: Vilka föreställningar om Sverige mobiliserades i berättelserna om rymdfärden? 

Hur skapas våra föreställningar om rum och identitet? Hur har media påverkat våra 

föreställningar om rum? Hur har Fuglesangs rymdfärd påverkat föreställningen om 

Sverige? Vad exkluderas i föreställningen om rymdfärden? 

 

För att få svar på dessa frågeställningar har jag analyserat tryckmedia, där jag valde att 

studera de största tidningarna i Sverige: Aftonbladet och Dagens Nyheter, men även 

etermedia där jag studerade de största tv-kanalerna: SVT och TV4. Utgångspunkten för 

denna undersökning är ett kritiskt förhållningssätt och tillvägagångssättet är en typ av 

innehållsanalys som både är kvantitativ och kvalitativ. En analysnyckel har både skapats 

och använts för att studera tryckmedia.  

 

I min analys av Fuglesangs rymdfärd försöker jag få grepp om olika föreställningar 

skapas och behålls och jag har därför försökt att tolka Henri Lefebvres och Edward Sojas 

teorier om rum, dvs. den trialektiska produktionen av rum. En föreställning kan skapas på 

många sätt och media har en stor del i skapandet av identiteter och föreställda 

gemenskaper så att vi själva känner igen oss. Media har därmed en stor makt i och med 

att de speglar den ”verklighet” de vill trycka på och risken finns att ”allt blir ett 

spektakel”. Detta i takt med att media mer och mer går mot att underhålla istället för att 

informera. 

 

Det skapas därmed en typ av dramaturgi för att skapa ett intresse för olika typer av 

händelser. Detta leder också till att det skapas olika typer av föreställningar om bl.a. 



För Sverige i rymden 
________________________________________________________________________ 

Sverige och svenskhet. Fuglesang har genom rymdfärden fått epitetet ”hjälte” i media 

samtidigt som han är bärare av ”det svenska”, och händelsen har också framhållits vara 

något farligt, spännande etc. Nästan allt som har skrivits har varit positivt och det är 

anmärkningsvärt att det är en så pass liten kritik i medierna.  

 

Den svenska rymdverksamheten får en allt större betydelse för oss medborgare och vårt 

dagliga liv här i Sverige. Vad som sker kan sägas vara en neomilitarisering av Sverige där 

övervakning och makt är några av ledorden. Oavsett vad som sker, militärt eller civilt, så 

görs eller hänvisas det till ”för mänsklighetens bästa”.  

 

Politiker och olika beslutsfattare hoppas på att Fuglesangs rymdfärd kommer att öka 

intresset för olika natur- och teknikämnen. De menar att det är ett måste för om Sverige 

även i framtiden skall vara framgångsrikt land. Genom media har det nu konstruerats 

olika representationer av denna händelse vilket kan ge olika föreställningar. Men dessa 

representationer innehåller bara ett urval av allt, men vad har händelsen för betydelse? 

Förhoppningsvis ökar intresset för natur- och teknikämnen, men främst att ”Sverige har 

nu en plats i rymden”.  
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