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Rymdminister 
Anna Ekström 
leder Sverige 
i rymden

av Anna Härdig
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Hon har gått i skolan med Christer Fuglesang, har två stjärnkikare i garderoben 

och ville bli kemist. Trots att vägen slutligen gick via en juridikexamen är 

Anna Ekström idag inte bara landets utbildningsminister, hon är som rymdminister 

också ansvarig för att driva Sveriges intressen inom rymden och rymdfart.

SOMMARENS PROFIL: ANNA EKSTRÖM
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SOMMARENS PROFIL: ANNA EKSTRÖM

A
nna Ekström har suttit på posten som utbildnings-
minister sedan 21 januari 2019, men sedan den 30 
november förra året är hon även Sveriges rymdmi-
nister. Titeln må låta som något ur närmsta science 
fiction-roman, men visst är det ett verkligt ansvars-

område, som sedan 2011 ligger hos Utbildningsdeparte-
mentet. Placeringen faller sig logisk på grund av den nära 
kopplingen mellan just forskning och rymdverksamhet. 
Som utbildningsminister ingår alltså ansvaret för Sveriges 
rymdfrågor i uppdraget.

Sveriges betydelse för rymdarbetet

Mycket av det Sverige gör i rymden bygger på extremt  
avancerad forskning och som rymdminister ansvarar 
Anna Ekström för Rymdstyrelsen och att Sverige har en 
fungerande rymdlag. Hon är med och driver Sveriges 
intressen i Esa och EU, men även i FN där det finns ett 
internationellt samarbete.

– Jag ser till att det finns resurser till den viktiga 
rymdverksamheten och jobbar mycket med att det nu 
ska skapas bra förutsättningar uppe på Esrange, särskilt 
med tanke på den säkerhetspolitiska utvecklingen nu när 
samarbetet med Ryssland avbrutits, säger Anna Ekström 
och syftar på Rysslands invasion av Ukraina som, när detta 
skrivs, fortfarande är i full gång.

Förslaget till ny rymdlag presenterades den 23 novem-
ber förra året och är nu ute på remiss, vilket innebär att 
berörda instanser får möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget. Aktuellt under tiden är att Rymdstyrelsen fått ett 
större anslag på 250 miljoner kronor per år.

– I sådana här sammanhang är det en historisk ökning, 
men som vi ser är nödvändig för att hålla sig i framkant i 
den europeiska utvecklingen när det nu händer så mycket 
inom rymdområdet, säger Anna Ekström. 

En konkret fråga är den om konstruktionen av en ny 
uppskjutningsramp samt en ny testbädd på Esrange, vilket 
det beslutades om 2018. Utvecklingen av Esrange är viktig 
för att ge Europa ett mer oberoende tillträde till rymden 
så att Esa inte bara behöver förlita sig på rymdhamnen i 
Franska Guyana. 

– Under de senaste åren har uppskjutningarna skett i 
ett säkerhetspolitiskt avspänt läge, men det har ju börjat 
bli stökigare nu och viktigare att ta hand om de satelliter vi 
har där uppe så att stora, starka stater inte ska kunna göra 
som de vill, kommenterar Anna Ekström världsläget.

En aktuell fråga som diskuteras inom EU är framtagan-
det av någon slags gemensam kontrollverksamhet för de 
satelliter som redan är på plats i omloppsbana, att dessa 
inte ska krocka med varandra samt hur rymdskrot ska 
hanteras. Men det finns såklart fler områden där satellit-
verksamheten är av yttersta vikt.

– Esrange är bra för europeiska samarbeten, inte bara 
för grundforskning i rymden utan även för att satellitverk-
samheten ger oss helt nödvändiga bidrag till arbetet med 
klimatomställningen, förklarar Anna Ekström.

Statsminister Magdalena Andersson har uttryckt att 
Sverige ska vara ledande i just klimatomställningen, där 
jordobservationssystem som Copernicus och navigations-
system som Galileo kan ge forskarna oumbärliga data för 
en hållbar utveckling. 

Den aldrig sinande fascinationen för rymden

Anna Ekström må inte ha ett enda högskolepoäng inom 
något rymdrelaterat, men i garderoben har hon ändå två 
stjärnkikare.

– När jag var skolminister fick jag ofta brev från skol-
barn som frågade vad jag ville bli när jag var liten och det 
var just astronom. Under mörka kvällar plockar jag fram 
mina stjärnkikare, den ena har jag ärvt efter min farfar och 
den nyare köpte min man till mig för några år sedan, säger 
Anna Ekström.

Därefter gick tanken över till att kanske bli kemist eller 
lärare, men efter en uppskattad kurs i juridik blev det just 
detta för hela slanten innan den politiska karriären tog fart.

– Jag blev väldigt glad när jag sedan ändå fick ansvaret för 
de viktiga forsknings- och rymdfrågorna. Det är nog inte bara 
jag som varit fascinerad av rymden som barn och har kvar ett 
intresse för detta spännande ämne upp i vuxen ålder. 

Hon understryker hur viktig den breda synen på rymd-
verksamheten är, som att Sverige är med och bidrar till en 

fredlig utveckling i världen och rymden, särskilt i samver-
kan med FN och Esa. I den sistnämnda organisationen har 
till exempel svenska Anna Rathsman, generaldirektör vid 
Rymdstyrelsen, en aktiv roll i utvecklingen av den europe-
iska rymdstrategin. 

Rymdverksamheten är till nytta för mänskligheten på 
många olika sätt, alltifrån att vi alla ska ha samma tid, att 
arbeta med klimatomställningen och att med satellithjälp 
kunna upptäcka ryska kolonner på väg mot Kiev. Anna 
Ekström tror att det är kombinationen av alla dessa områ-
den som gör att rymden intresserar oss människor.

– Rymden har ju alltid betytt mycket för oss, det märks 
ju inte minst inom konsten. Rymden är en del av vår 
gemensamma kulturhistoria, det är ju ingen slump att 
Voyager, som nu lämnat vårt solsystem, innehåller kapslar 
som talar om vad vi håller på med här på jorden, en dikt 
av Harry Martinson exempelvis. Det tycker jag visar hur 
viktig rymden är för vårt välstånd och för vår bildning, 
säger Anna Ekström.

Hoppet om en ny svensk astronaut

Under 2021 utannonserade Esa att det var dags för nya 
astronaututtagningar, något som väckte ett jätteintresse. 
23 000 personer ansökte om att bli uttagna och av dessa 
var hela 281 personer från Sverige. Till den andra uttag-
ningsfasen, som fokuserar på fysik- och intelligenstest, har 
nu Esa valt ut 1 361 personer, av vilka 18 är svenskar, sju 
kvinnor och elva män. Därefter väntas nästa sållning, och 
i slutändan kommer Esa att ha valt ut upp till sex personer 
som ska tränas till att bli nya astronauter.

– Jag har inte hört något mer om detta än, men håller 
såklart tummarna för att det ska bli åtminstone en svensk 

astronaut, men det är ju helt beroende av hur uttagningar-
na går. Men det är roligt att det finns ett så stort intresse i 
Sverige för nya astronauter. Där tror jag att Christer Fugle-
sang har betytt oerhört mycket, säger Anna Ekström.

Christer Fuglesang var också den första att sms:a henne 
efter att hon blivit utsedd till rymdminister.

– Vi är gamla skolkamrater! Christer är två år äldre 
än mig, men vi gick i samma grundskolor ihop. Först på 
Ålstensskolan och sedan Äppelviksskolan och vi fortsatte 
även ihop på Bromma gymnasium senare.

För några år sedan var Anna Ekström med att anord-
na ett gemensamt program när flertalet astronauter kom 
till Sverige för sitt årsmöte. Programmet gick ut på att 
astronauterna fick åka runt och besöka olika mellansta-
dieskolor och berätta om sitt arbete. På kvällen blev det 
en festtillställning.

– Astronauter är trevliga och festglada människor, bra 
på att sjunga och dansa! Kanske beror det på att de är 
vana vid att alla måste göra sitt för omgivningen, annars 
överlever man nog inte på en rymdstation. Alla mådde så 
bra runt borden, och det har nog aldrig dansats så mycket 
som på den där festen, säger Anna Ekström som själv var 
på plats.

Men nu till den viktigaste frågan; läser Anna Ekström 
Populär Astronomi ?

– Jag var nyligen ute på Stockholms universitet för att se 
AlbaNova-teleskopet, och professorn som tog emot oss 
hade tydligen varit med i förra numret av tidningen och 
gav mig ett exemplar. Det var väldigt roligt att läsa, så nu 
ska jag börja prenumerera på tidningen, som en present 
till min mamma! 
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Utvecklingen av Esrange utanför Kiruna är en viktig fråga inom svensk rymdpolitik.

Sedan 30 november 2021 är Anna Ekström 
inte bara Sveriges utbildningsminister, utan 
även rymdminister.


