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Inledning 
 
Rymden har i alla tider fascinerat mänskligheten och drömmen om stjärnorna och människans 

plats i världsalltet återfinns i praktiskt taget alla kulturer. En av de nationer som satsat mycket 

pengar och prestige på rymdindustrin är onekligen USA.  

1957 placerade Sovjetunionen den första artificiella satelliten, Sputnik, i bana runt jorden. 

Sputnik som flög över huvudet på den amerikanska befolkningen ett antal gånger varje dag i 

sex månader bidrog till att förstärka allmänhetens rädsla för kärnvapen. USA:s dåvarande 

president Dwight D Eisenhower försökte tona ner händelsen utan någon större framgång hos 

allmänheten; som tillsammans med mer prominenta profiler ifrågasatte regeringens 

engagemang i utvecklingen av rymdindustrin. Många ansåg att man gravt underskattat 

Sovjetunionens teknologiska kompetens och att den fortsatta utvecklingen av rymdfart och 

rymdteknik behövde ses över. I amerikansk media jämfördes Sputnik med både atomklyvning 

och Columbus upptäckt av den amerikanska kontinenten. En man som ansåg sig veta vad som 

borde göras var Hugh Dryden, chef för NACA (National Committee for Aeronautics): en 

statlig byrå som arbetade med forskning och utveckling av luftfart. Han menade att NACA 

var kapabla och villiga att axla ansvaret för den fortsatta utvecklingen av amerikansk 

rymdfart. 1958 godkändes hans förslag och NACA bytte namn till NASA (National 

Aeronautics and Space Administration). Samma år godkände Eisenhower även en ny lag; 

National Aeronautics and Space Act. Omformandet av NACA och godkännandet av den nya 

lagen var en direkt reaktion på Sovjetunionens uppskjutning av Sputnik.  

 

Jurij Aleksejevič Gagarin var kosmonaut i det sovjetiska rymdprogrammet; 1961 blev han den 

första människan i rymden och knappt en månad senare håller president John Fitzgerald 

Kennedy sitt berömda tal inför kongressen där han manar till handling. Enligt Kenned y var 

det möjligt för USA att inom en tioårsperiod skicka astronauter till månen och tillbaka. 

Kennedy lyckades genomdriva sitt förslag och NASA lade allt fokus på att lösa denna svåra 

uppgift. Rymdprogrammet slukade enorma resurser och kantades av flera misslyckanden, 

trots detta rubbades inte folkets förtroende för NASA.  

 

Den 20 juli 1969 landade astronauterna Neil Armstrong och Edwin Eugen ”Buzz” Aldrin på 

månen, uppdraget som gick under benämningen Apollo 11 var en succé; USA hade vunnit 

kapplöpningen till månen. Totalt blev det sex lyckade Apollouppdrag varav det sista 

genomfördes 1972. Efter det avvecklades Apolloprogrammet och den sista Saturnus V 
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raketen nedmonterades. Det amerikanska rymdprogrammet hade under en längre tid kostat 

USA enorma resurser och många ansåg att det fanns viktigare saker att lägga pengar på. 

Vietnamkriget var en faktor som påverkade opinionen, människor vände blicken från 

himmelen och pekade på de problem som fanns på jorden. Drömmen om rymden blev för 

tillfället förpassad till scenens utkant. 

 

Efter George W Bushs andra valseger 2004 tillkännagav han inför pressen att USA skulle 

satsa resurser på att utvidga den mänskliga närvaron i solsystemet. Talet färgas såväl av 

nationalistiska föreställningar, som tron på framtida teknik men även internationellt 

samarbete. På NASA:s hemsida finns en mängd information som just handlar om NASA:s 

planer att realisera visionerna om rymden och ta det amerikanska rymdprogrammet till nästa 

nivå. 

 

Det finns klara paralleller mellan retoriken George W Bush använde i sitt tal 2004 och den 

typen av retorik man använde under 1950-, 1960- och 1970-talet i USA. Samma visioner och 

retorik som användes för 50 år sedan återanvänds idag när man vill skapa opinion kring 

nysatsningen på rymdindustrin. Trots att George W Bush spelar på historiska trumfkort kan 

jag inte låta bli att undra över de bakomliggande drivkrafterna. Visionerna som myntades 

under 1950- och 1960-talet var starkt färgade av sin samtid. Kalla kriget var i full gång och 

större delen av världen var uppdelad i två sidor: USA och Sovjet. Idag är den geopolitiska 

situationen helt annorlunda och rimligen bör även motivet bakom USA:s nyupptäckta 

rymdintresse vara ett annat.  

 

Disposition 

 
Uppsatsen kommer att inledas med ett teoretiskt perspektiv där begreppet populärvetenskap 

och popularisering av vetenskap kommer att förklaras. Populärvetenskapens utveckling och 

betydelse kommer att tas upp samt synen på dess spridning och inverkan på både ”folket” och 

vetenskapen själv. Efter detta kommer NASA:s historia att återges i korta drag, 

bakgrundsavsnittet ger ingen uttömmande bild av NASA:s historia i sin helhet. Istället har 

händelser av stor betydelse bolaget lyfts fram. Detta för att läsaren ska få en större förståelse 

av det undersökta materialet.  

 

Det teoretiska perspektivet kommer sedan att användas för att undersöka materialet och svara 

på frågeställningarna i analysen. Efter detta följer en diskussion där undertecknad kommer att 
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dra slutsatser utifrån analysen. Som avslutning följer en epilog där andra intressanta 

frågeställningar 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Denna uppsats kommer att undersöka hur de amerikanska rymdvisionerna gestaltas på 

NASA:s hemsida. USA:s roll i utforskandet av världsrymden finner man beskriven på 

hemsidan som innehåller mycket information. Uppsatsen kommer att fokusera på de delar 

som handlar om utforskandet av rymden. Med hjälp av hemsidan som riktar sig till en större 

allmänhet försöker NASA skapa opinion för rymdprogrammets fortsatta fortlevnad, och en 

form av popularisering av vetenskapen är nödvändig för att vinna folkets stöd. I 

undersökningen blir det således viktigt att titta på hur populariseringen av vetenskap gestaltas 

på NASA:s hemsida samt att försöka reda ut vad som återkommer i den amerikanska visionen 

om rymden sedan den först formulerades på 50-talet. 

 

 Vilka argument används i populariseringen av den amerikanska rymdvisionen och hur 

sker denna popularisering? 

 Vad återkommer i NASA:s visioner om rymden? 

 Vilka är de konkret uttryckta bakomliggande drivkrafterna t ill USA:s intresse i 

rymden och vilka andra drivkrafter kan det finnas? 

 

Metod och material 

 

Den forskning och utveckling som bedrivs vid NASA omfattar mycket mer än bara 

rymdprogrammet. Hemsidan rymmer mycket information som inte är relevant för uppsatsen 

och urvalet av material avgörs således av dess relevans och nytta för syfte och 

frågeställningar; med andra ord är det bara information som handlar om just rymdvisionerna 

som kommer att undersökas.  

 

NASA är en statlig myndighet och även förvaltare av det amerikanska rymdprogrammet. Det 

faller sig därför naturligt att man finner kopplingar till vita huset, bland annat i form av 

länkhänvisningar till dess hemsida. George W Bush är initiativtagare till och drivkraften 

bakom den nya rymdvisionen, det var han som 2004 lade fram den nya planen för det 

amerikanska rymdprogrammet. NASA ansvarar för det amerikanska rymdprogrammet vars 

mål och syfte nu omformulerats av George W Bush, det finns alltså en nära relation mellan 
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NASA och vita huset och i en undersökning av visionen om rymden blir det därför omöjligt 

att utelämna presidentens egna tankar och förhoppningar som återfinns på vita husets hemsida 

i form av ett officiellt tal som han höll 2004 i samband med utvecklingen av USA:s nya vision 

om rymden.1 

 

Materialet som finns på vita husets hemsida kommer alltså att tangeras i uppsatsen, syftet är 

att väva in och jämföra president George W Bushs vision med den som presenteras på 

NASA:s hemsida.  

 

NASA:s hemsida når man genom att skriva in adressen www.nasa.gov. Förstasidan innehåller 

tre delar, den övre horisontella listen; där man finner länkar till bland annat nyhetssidan, 

pågående och framtida uppdrag, multimedia, en informationssida om själva NASA samt en 

sökmotor. Det andra området som är framträdande är den högra vertikala listen där man finner 

länkar som hänvisar till olika teman; exempelvis Moon and Mars, Solarsystem, Earth och 

Universe. Det tredje området är själva sidans mitt, här visar man dagens nyhet, dagens bild, 

ett schema som visar månadens aktiviteter, en länk till NASA:s barnklubb samt mycket mer.  

Den allmänna textinformationen gällande rymdvisionerna återfinns under sektionen för 

utforskning så kallad ”Exploration”.2 Här finner man bland annat en text från 2007 där 

NASA:s chef Michael Griffin ger uttryck för sin vision om rymden. Det finns även ett antal 

texter och rörlig bild som berättar om NASA:s vision och fortsatta erövring av rymden. 

Denna del av hemsidan ger en bra bild av det framtida rymdprogram som NASA just nu 

lägger grunden till.   

 

För att få en djupare förståelse för hur visioner om människan i rymden har gestaltats kommer 

jag att använda mig av Howard E McCurdys bok, Space and the American Imaginaion.3 

Boken beskriver USA och NASA:s väg mot att bli en rymdfarande nation, hur 

rymdförespråkare gick tillväga för att övertyga den egna befolkningen om att bemannade 

rymdresor var praktiskt möjliga att genomföra. Vidare analyseras kalla krigets påverkan på 

rymdprogrammet och visionernas bakomliggande drivkrafter. McCurdys arbete är intressant 

eftersom han belyser och problematiserar visionerna om rymden genom att väva in olika 

faktorer, bland annat politiska och ekonomiska, för att försöka förklara hur visioner används, 

förmedlas och upprätthålls.  

                                                 
1
 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040114-3.html 

2
 http://www.nasa.gov/mission_pages/exploration/main/index.html  

http://www.nasa.gov/
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Utifrån det tidigare nämnda materialet kommer analysen att inledas med en undersökning om 

hur NASA populariserar visionen om rymden och vilka argument de använder. Jag kommer 

att titta närmare på ett antal texter vars innehåll väl beskriver både presidentens och NASA:s 

vision om rymden. Den första texten är en artikel från 2007 som heter ”Why Explore Space” 

där NASA:s nuvarande Chef Michael Griffin säger sitt om det amerikanska 

rymdprogrammets värde och fortsatta inriktning.4 Efter detta blir det en mer ingående analys 

av NASA:s officiella dokument ”The Vision for Space Exploration” från 2008. Detta riktar 

sig till allmänheten och beskriver rymdprogrammets fortsatta utveckling och mål. 5 Den tredje 

texten finns på vita husets hemsida och innehåller den nuvarande presidenten George W 

Bushs tankar och förhoppningar om rymden och utgår ifrån det tal som han höll 2004.6 Talet 

bygger på vita husets officiella dokument gällande visionen om rymden, detta dokument 

också att beröras för att ge tyngd till presidentens tal.7 

 

Det populärvetenskapliga perspektiv som jag utgår ifrån kommer att beskrivas i teoridelen 

och även tas upp och utvecklas igen i analysen och diskussionen.  

 

I denna uppsats förekommer begrepp som saknar en korrekt svensk översättning. Ett av dessa 

är ”The Frontier” som på svenska blir ”gränsen”. Med denna översättning utelämnar man hela 

den kulturella föreställning som det amerikanska begreppet rymmer. För att undgå detta 

kommer det amerikanska uttrycket att användas i denna uppsats. Det skall också nämnas att 

”visionen om rymden” och ”rymdvisionen” är olika namn för samma sak, nämligen George 

W Bushs nya plan för det amerikanska rymdprogrammet.  

                                                                                                                                                         
3
 McCurdy E Howard, Space and the American Imagination (Washington 1997) 

4
 http://www.nasa.gov/mission_pages/exploration/main/griffin_why_explore.html  

5
 http://www.nasa.gov/pdf/55583main_vision_space_explora tion2.pdf 

6
 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040114-3.html 

7
 http://www.whitehouse.gov/space/renewed_spirit.html  
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Teoretiskt perspektiv 

 

NASA:s hemsida kommer att ses som populariserad vetenskap och det teoretiska perspektivet 

utgår från den populärvetenskapliga genren. För att reda ut vissa begrepp kommer jag att utgå 

från Johan Kärnfelts tankar om populärvetenskap och popularisering som återfinns i hans 

avhandling Mellan nytta och nöje.8  

 

För att kunna göra en analys av visionerna nu och då, dess likheter och olikheter kommer jag 

att använda mig av Michael Godhes avhandling Morgondagens experter: Tekniken, 

ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 

1950-talet.9 I den del som omfattar populariseringen av vetenskap tangerar Godhe ett svenskt 

perspektiv, de tankar som rör populariseringen av vetenskap går dock att appliceras på andra 

kontexter, exempelvis det amerikanska perspektiv som ligger som grund för denna uppsats.  

 

Jane Gregory och Steve Miller resonerar i sin bok Science in Public: Communication, 

Culture, and Credibility, kring vetenskapskommunikation och vikten av en allmän förståelse 

för vetenskap, samt hur man kan gå tillväga för att kommunicera mer effektivt. I första 

kapitlet använder de sig av Geoffrey Thomas och John Durants argument om varför en ökad 

förståelse för vetenskap är värd att eftersträva.10 De menar att en allmän förståelse för 

vetenskap gynnar vetenskapen själv, individen, den nationella ekonomin, statens globala 

inflytande och demokratin. Dessa argument är intressanta och trots att denna uppsats inte 

kommer att redogöra för alla argument eller göra en mer djuplodad analys av Thomas och 

Durants texter kommer deras tankar att ställas i relation till materialet i slutdiskussionen där 

undertecknad kommer att spekulera kring tänkbara anledningar till populariseringen av 

rymdprogrammet. 

* 

Kärnfelt menar att populärvetenskapens genombrottsperiod skedde under 1900-talets början. 

Under 1900-talet började man trycka populärvetenskapliga tidsskrifter, föreläsningar hölls i 

tusental. Det var även under denna period som man på allvar började använda termen 

populärvetenskap.11 Förutom att demonstrera den vetenskapliga världsbilden konstaterar 

Kärnfelt även att ”den bär filosofiska traditioner, den talar ett politiskt, ideologiskt och ibland 

                                                 
8
 Kärnfelt Johan, Mellan nytta och nöje (Stockholm 2000) 

9
 Godhe Michael, Morgondagens Experter: Tekniken, ungdomen och ramsteget i populärvetenskap och science 

fiction i Sverige under det långa 1950-talet (Stockholm 2003) 
10

 Gregory Jane & Miller Steve, Science In Public: Communication, Culture, and Credibility (USA 1998) 
11

 Kärnfelt, s. 22. 
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religiöst språk”.12 Eller som Godhe har valt att tolka det i sin avhandling: 

”Populärvetenskapen åskådliggör den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, uttolkar den 

för läsaren och fyller den med ytterligare mening”.13 

 

Enligt Kärnfelt finns det stora problem med begreppet populärvetenskap och då särskilt dess 

definition. Vid första anblick skulle man kunna säga att populärvetenskap karaktäriseras av 

anpassningen av vetenskaplig kunskap efter allmänhetens fattningsförmåga och smak.14 

Denna förklaring kan tyckas vara alltför enkel och Kärnfelt går vidare och kritiserar 

Nationalencyklopedins definition: ”i vidaste mening all vetenskaplig information som inte 

riktar sig till fackmän på det behandlade området”.15 Kärnfelt riktar här kritiken mot just 

definitionen: ”all vetenskaplig information” och menar att det är långsökt att jämställa den 

dramatiserade framställningen av genteknik som återfinns i filmen Jurassic Park med 

traditionell forskningsinformation.16 Enligt Kärnfelt skapar Nationalencyklopedins definition 

”i vidaste mening” ett problem då äventyrsfilmer i stil med Jurassic Park och vetenskapliga 

seminarier inte reflekterar vad vi idag uppfattar som populärvetenskap.  

 

För att lösa den problematik som finns har Kärnfelt valt att introducera ett nytt begrepp som 

han kallar populariseringar av vetenskap, detta kan sägas motsvara engelskans ”popular 

science” eller ”popularisations of science”, skillnaden är dock att engelskans ”science” står 

för naturvetenskaperna medan svenskans ”vetenskap” även omfattar humanvetenskaperna.17 

 

Detta paraplybegrepp innefattar allt från det vetenskapliga seminariet till amerikansk 

populärkultur à la Jurassic Park och vidare till den traditionella populärvetenskapen. Som 

Kärnfelt själv uttrycker sig: ”Spielbergs dinosaurier och, i förekommande fall, den 

akademiska världens seminarier, är inte populärvetenskap, men väl exempel på 

populariseringar av vetenskap.”18 Den gemensamma nämnaren är att alla är resultatet av en 

process där vetenskap går från en kunskapsproducerande till en kunskapskonsumerande 

kontext.  

 

                                                 
12

 Kärnfelt, s. 16. 
13

 Godhe, s. 19. 
14

 Kärnfelt, s. 30. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 
17

 Kärnfelt, s. 31. 
18

 Ibid. 
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Kärnfelts kritik mot det populärvetenskapliga begreppets normaliserande tendens är till viss 

del inspirerat av Richard Whitleys tankar om vetenskapernas popularisering. Whitley menar 

att populariseringsprocessen bör analyseras som en överföring av vetenskapligt grundad 

information från producerande till konsumerande kontexter, den senare behöver inte 

nödvändigtvis finnas utanför vetenskapen.19 Kärnfelt tolkar detta som att popularisering i 

princip kan ske i alla sammanhang: när forskare pratar med media, håller seminarier eller 

pratar med varandra.20  

 

Whitley riktar även kritik mot föreställningen om vetenskaplig popularisering som enkelriktad 

och hävdar att denna uppfattning befäster skillnaderna mellan vetenskap och allmänhet. 

Forskaren står inte isolerad i samhället och kulturen, utan formas och påverkas av värderingar 

och åsikter.21 Med Whitleys ord i åtanke kan man dra slutsatsen att det finns en växelverkan 

mellan vetenskapen och samhället. Termen ”populär” kommer av just latinets populus som 

betyder folk. Whitleys tankar om växelverkan styrks av Kärnfelt som påpekar att ordet 

rymmer en dubbelhet: å ena sidan kan det tolkas som någonting som utgår från folket, å andra 

sidan är det något som tillförs folket.22 

 

Anders Ekström har utvecklat en modell som beskriver den föreställning som Whitley 

argumenterar emot. Vetenskapsförmedlingens huvudsakliga problem är, enligt Anders 

Ekström, synen på just vetenskapskommunikation och hur denna går till. Ekström kallar detta 

synsätt för ”den linjära spridningsmodellen”, modellen drar en skarp gräns mellan 

produktionen av kunskap och förmedlingen av denna.23 Ekström menar att bilden av den 

vetenskapliga verksamheten är en verksamhet avskiljd från andra sociala sammanhang, 

vetenskapen produceras i avskärmade laboratorium långt från allmänheten. Utifrån 

uppfattningen om den linjära spridningsmodellen sker dialogen med samhället innan ett 

forskningsarbete inleds eller efter det avslutats. Detta är enligt Ekström den traditionella 

synen på vetenskapsförmedling, en distinktion mellan aktiva kunskapsproducenter och 

                                                 
19

 Whitley, Richard, ”Knowledge producers and knowledge acquirers: Popularisation as a relation between 
scientific fields and their publics”, i  Richard Whitley & Terry Shinn (red.): Expository science: Forms and 

functions of popularisation (Dordrecht 1985), s. 12. 
20

 Kärnfelt, s. 32. 
21

 Whitley, s. 12. 
22

 Kärnfelt s. 26 f. 
23

 Ekström, Anders, “Vetenskapens allmänhet eller allmänhetens vetenskap? Synpunkter på 
vetenskapskommunikation som politik – och forskningsområde”, Kim, Lillemor & Pehr Mårtens, red., Den 
vildväxande högskolan: Studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar (Nora 2003), s. 79-96. 
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passiva kunskapskonsumenter. I Ekströms linjära modell talar inte publiken tillbaka till 

vetenskapen och förväntas inte heller påverka den kunskapsproducerande processen24. 

 

Två andra begrepp som är viktiga att föra upp till ljuset är difussion och popularisering. Dessa 

användes av den amerikanske historikern Johan C Burnham. Enligt honom fanns det under 

det tidiga 1800-talet inget behov av att förenkla och översätta vetenskapen för att göra den 

tillgänglig för allmänheten. Det räckte helt enkelt med att sprida den. Denna typ av 

popularisering kallade Burnham för diffusion.25 Enligt honom inträffade en andra fas vid ett 

senare tillfälle då det inte längre räckte med att bara sprida vetenskapen, först måste den 

läggas till rätta, med andra ord populariseras.26 Argumenten för popularisering är många och 

några av dessa finner man i Gregory och Millers bok Science in Public: Communication, 

Culture, and Credibility där det som tidigare nämnts finns olika argument och tankar om 

varför popularisering är viktigt. Ett av argumenten är tanken om den ”bildade” allmänheten. 

Dagens samhälle är en komplex apparat där vetenskap och teknik fortsätter att förä ndra och i 

vissa fall förbättra våra liv. För att kunna bilda sig en uppfattning och ta till sig ny vetenskap 

krävs en förståelse för forskning och de rön som forskning genererar. Gregory och Miller tar 

upp föreställningen om att en obildad publik ej kan fatta korrekta beslut gällande vetenskap 

och forskning, detta kan i värsta fall leda till en aggressiv inställning till vetenskap. Ett 

exempel på detta är den debatterade frågan om genmodifierade grödor och genetik. Ett annat 

argument för popularisering kan vara att man vill öka publikens förståelse för vetenskapen 

och på så sätt vinna stöd för fortsatt forskning.  

* 

Som tidigare nämn hävdar Kärnfelt att populärvetenskapen är bärare av filosofiska, politiska 

och ideologiska traditioner.27 Detta innebär att den förmedlade kunskapen rymmer fler tankar 

än vad som vid första anblick kan beskådas. Populärvetenskapen fungerar som förmedlare av 

vetenskap men också av värderingar.  

 

I sin avhandling utvecklar Godhe Kärnfelts resonemang: ”Ordet representation skall inte 

förstås som ett passivt återberättande eller återskapande, eller som något som endast 

representerar något utanför sig själv.”28 Ekström menar att med varje representation sker en 

                                                 
24

 Ekström, s. 84. 
25

 Kärnfelt, s. 25 f. 
26

 Ibid. s. 26. 
27

 Kärnfelt, s. 16. 
28

 Godhe, s. 19. 
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tillförsel av mening och en rekontextualisering.29 Med dessa argument kan man hävda att de 

vetenskapliga representationer man finner i populärvetenskapen måste analyseras utifrån sin 

specifika kontext. En berättelses mening omformas när den byter kontext, essensen av 

berättelsen är alltså inte konstant.  

 

Godhe sammanfattar relationen mellan kontext, representation och delaktighet på följande 

sätt: 

I populärvetenskapen liksom populärkulturen tolkas och gestaltas vetenskaplig och teknisk utveckling 

och synen på dessa fenomen, men det är ingen passiv återspegling av rådande tend enser inom forskning 

och teknisk utveckling. Snarare tillförs ytterligare mening och delvis nya betydelser utifrån både tradition 

och andra förståelsehorisonter.
30

 

                                                 
29

 Ekström Anders, Dödens exempel: Självmordstolkningar i svenskt 1800-tal genom berättelsen om O tto 
Landgren (Stockholm 2000), s. 263 f. 
30

 Godhe, s. 19 f. 
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Bakgrund 
 
1900-talets början kan ses som början på konkretiseringen av den dröm som människan hade 

om rymden. På flera ställen runt om i Europa och USA växte det fram föreningar som 

förespråkade rymdfart. Det var en brokig skara som bestod av allt från rymdentusiaster i 

ordets bredaste bemärkelse till välutbildade ingenjörer, uppfinnare och vetenskapsmän som 

intresserade sig för raketdrift. Det tyska raketsällskapet kom att bli den mest inflytelserika och 

seriösa av dessa. Tyskarnas intresse för raketdrift var allt annat än en hobbyverksamhet. 

Mellan 1927 och 1932 hade det tyska raketsällskapet genomfört 87 uppskjutningar och fler än 

270 statiska tester med raketmotorer. Vissa av raketsällskapets medlemmar kom senare att 

söka arbete i den tyska armen.31  

 

Under andra världskriget utvecklade tyskland ett av krigets mest avancerade vapensystem 

som döptes till Vedergällningsvapen 2 förkortat V-2. Det var i princip en stor bomb med 

raketdrift och tröghetsnavigering som steg till 100 kilometers höjd, nuddade rymden för att 

sedan falla tillbaka till jorden i tre gånger ljudets hastighet. I sin bok Space History skriver 

Tony Osman om människorna bakom utvecklingen av V-2. Enligt honom var Wernher von en 

av de mest prominenta.32 Braun som i slutet av kriget ledde en stor skara av Tysklands mest 

framstående raketforskare till den österrikiska gränsen där de kapitulerade inför den 

amerikanska armen. Wernher von Braun och hans kollegor blev förflyttade till USA där de 

byggde upp det amerikanska rymdprogrammet. Andra tyska raketingenjörer föll i händerna på 

den sovjetiska armen och kom att bidra till det Sovjetiska rymdprogrammet som tog fart strax 

efter andra världskrigets slut.33 

 

Fram till 1957 kunde man säga att USA var ett teknologiskt framstående land. Bilar var vid 

den tiden vanliga, tv-apparater lika så och det amerikanska jordbrukssystemet var 

mekaniserat. Kanske var det så att teknikens implementering i vardagslivet invaggade det 

amerikanska folket i en trygghet och övertygelse om att de var överlägsna sina grannar i öst.34 

1957 skedde något som bidrog till bildandet av NASA och det amerikanska rymdprogrammet. 

Händelsen, eller snarare objektet, hette Sputnik och blev den 4 oktober 1957 världens första 

artificiella satellit. Innan den brann upp i atmosfären hade den passerat över den amerikanska 

                                                 
31

 McCurdy, s. 21. 
32

 Osman Tony, Space History (London 1983), s. 36. 
33

 Ibid.  



16 
 

kontinenten åtskilliga gånger och detta fick många amerikanare att ifrågasätta USA:s påstådda 

försprång. 

 

Allt började med det internationella geofysiska året (IGY), ett internationellt vetenskapligt år 

som pågick mellan 1957 och 1958. Inriktningen var geovetenskap, ett samlingsnamn för 

vetenskap som utforskar de fysiska förhållandena och de processer som är verksamma i och 

på jordens yta . I samband med detta gjorde både Sovjet och USA klart att de hade för avsikt 

att skjuta upp artificiella satelliter för att kunna undersöka dessa fenomen.  

 

Trots att Sputnik var alltför liten för att utrustas med kärnvapen bidrog den till den redan 

existerande kallakrigsparanoian. I Roger Launius antologi Reconsidering Sputnik: Forty 

Years Since the Sovjet Satellite skriver Peter A Gorin om denna händelse som enligt hans 

mening inte skedde oannonserad utan föregicks av ett antal tillkännagivanden som skvallrade 

om de framsteg Sovjets raketprogram gjorde. Gorin menar att dessa tillkännagivanden 

ignorerades av amerikansk press.35 I och med deltagandet i IGY var de båda supermakternas 

intentioner transparenta och USA visste att Sovjet hade planer på att skjuta upp en satellit i 

rymden. En dålig mediekommunikation samt amerikanska rymdförespråkares vilja att vända 

opinionen till rymdfartens fördel med skrämseltaktik bidrog till att öka den räds la som växte 

hos den amerikanska allmänheten. Eisenhower gjorde sitt bästa för att avdramatisera 

händelsen, folket å sin sida ifrågasatte USA:s teknologiska överlägsenhet. Allt eskalerade då 

Sovjet en dryg månad senare skickade upp den numera berömda hunden Laika i rymden. 

Denna gatuhund kom att bli den första jordvarelsen att färdas i omloppsbana kring jorden i 

Sovjets andra satellit Sputnik 2.36  

 

Efter denna händelse beslöt sig USA:s regering med Eisenhower i spetsen för att starta ett 

eget rymdprogram och en organisation för att förvalta åtagandet som Eisenhower 

undertecknade den 29 juli 1958 och som gick under namnet ”National Aeronautics and Space 

Act”. Organisationen som skulle förverkliga detta blev NACA som samma dag som 

Eisenhower skrev under rymdakten bytte namn till NASA. 

 

Den 25 maj 1961 talade den nyligen valde presidenten John F Kennedy till den amerikanska 

                                                                                                                                                         
34

 Osman, s. 36. 
35

 Gorin, A, Peter,” Rising from the Cradle: Soviet Perceptions  of Space Flight Before Sputnik”, i  Roger D Launius 
(red.): Reconsidering Sputnik: Forty Years Since the Soviet Satellite  (Amsterdam 2000), s. 38 f. 
36

 Osman, s. 38 f. 
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kongressen. Där tillkännagav han att USA inom loppet av en tioårsperiod skulle sätta en 

människa på månen och ta henne hem igen oskadd. Detta var inget litet åtagande och 

anledningen till en sådan djärv satsning var en man vid namn Jurij Gagarin, kosmonaut i det 

sovjetiska rymdprogrammet. Den 12 april blev han den första människan i rymden, Alan 

Shepard gick i hans fotspår strax efter; den 5 maj 1961 blev han den första amerikanen i 

rymden. Ytterligare en prestigefull seger för grannen i öst. USA hade nu bestämt sig för att ta 

upp den prestigefyllda kampen om rymden och från denna stund var det så kallade ”Space 

Race” mellan USA och Sovjet igång.  

 

Efter ett antal omkomna astronauter och exploderande rymdraketer reste sig von Brauns 

skapelse långsamt mot himmelen. Apolloprogrammet var i full gång och Saturnus V som 

raketen hette var på väg mot månen. Apollo 8 och 10 testade utrustning i månens 

omloppsbana men det var Apollo 11 med Neil Armstrong i ledningen som gjorde den första 

landningen. Von Braun och NASA hade lyckats, USA hade uppnått sitt mål och den första 

människan att utforska månen var amerikan.  

 

Efter ett antal lyckade månlandningar och ett stort lager månsten avvecklades 

Apolloprogrammet och Saturnusraketerna skrotades. NASA bytte fokus och började skissa på 

en rymdstation samt ett mer kostnadseffektivt alternativ till de dyra Saturnusraketerna. 

Konstruerandet av en rymdstation med enorma mått realiserades inte och NASA fick hålla 

tillgodo med Sky Lab som sköts upp i omloppsbana runt jorden 1973.37 NASA var dock noga 

med att inte kalla det för rymdstation utan valde att kalla det för ”Orbital Workshop”.38 

Huvudsyftet med Sky Lab var att undersöka hur den mänskliga kroppen påverkades av att 

vistas i rymden, utöver detta genomfördes en del experiment med nya metallegeringar och 

växters påverkan i mikrogravitation.39 Sky Lab brann upp i atmosfären sex år senare.  

 

Under samma tid gjordes planer på att konstruera en ny typ av rymdfarkost som skulle bli 

mycket mer kostnadseffektiv än de tidiga raketerna. Resultatet av NASA:s ansträngning blev 

den så kallade rymdskytteln eller rymdfärgan, tanken var att den skulle serva den ”riktiga” 

rymdstation som NASA hade planer på att bygga och här stötte de på problem. Det tidiga 

rymdprogrammet som lett fram till månlandningen hade kostat skattebetalarna och regeringen 

enorma summor. När NASA lade fram sina nya planer visade det sig att senaten varken ville 
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ha en ny rymdstation eller en ny rymdskyttel.40 NASA bytte därefter taktik och föreslog att 

rymdskytteln kunde användas till att transportera satteliter till omloppsbana runt jorden, 

någonting man kunde tjäna pengar på. Efter samtal med det amerikanska flygförsvaret, som 

blev fascinerade över tanken på ett plan som kunde färdas i rymden och sedan landa på 

jorden, fick NASA det stöd som behövdes för att skrida till verket.  

 

Efter att ha experimenterat med en del olika prototyper valdes den form som de flesta är 

bekanta med. Första flygningen ägde rum den 12 april 1981. Tony Osman skriver i Space 

History att denna flygning markerade den tid då rymden kom att blir ett bekant område.41  

 

År 1993 bestämde sig Ryssland och USA för tillsammans konstruera en rymdstation, detta 

resulterade så småningom i ISS, kort för International Space Station, ett projekt som 

allteftersom tiden gått kommit att involvera fler länder än de ursprungliga. 1998 sattes 

rymdstationen i omloppsbana, och den är fortfarande under uppbyggnad. Länder som bidragit 

till denna kolossala satsning är Japan, Canada och flera europeiska länder. De första 

besökarna anlände i november 2000 och stationen är under ständig bemanning allteftersom 

byggnationerna fortgår. 

 

Efter en period då NASA tappat stora delar av sina årliga tillslag och det folkliga stödet för 

rymdprogrammet minskat rejält klev George W Bush in på scenen 2004 då han annonserade 

att USA återigen ska erövra rymden. Bush pratar om ”A Renewed Spirit of Discovery” och 

har gett NASA nytt fokus.42 Planen är att först färdigställa ISS och sedan pensionera den 

gamla rymdskytteln och utveckla en ny ersättare. Nästa steg är att återerövra månen, ett mål 

som väntas uppnås kring 2018, och där bygga en permanent månbas. Månen är tänkt att 

fungera som en testplats för utrustning och det finns även tankar på ekonomisk verksamhet. 

Tekniken som testas och utvecklas på månen kommer sedan att användas när USA tar nästa 

steg mot planeten Mars. Bush talar om vikten av internationellt samarbete och understryker 

att detta inte är en tävling utan en resa. 
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Konsten att övertyga 
 
 

”Humans have not lost their urge to roam: The open road still softly calls, like a forgotten song.” 

Carl Sagan 1934-1996 

 

En viktig sak som man måste komma ihåg när man ser NASA:s hemsida som popula riserad 

vetenskap är att rymden som fenomen populariserades första gången innan rymdfart ble v 

verklighet. Det vi idag ser på NASA:s hemsida är en andra popularisering som äger rum i 

skrivande stund. Innan rymdteknik och bemannade rymdresor blev verklighet hade 

allmänheten endast tillgång till rymden via sin egen fantasi, den science fictionlitteratur som 

florerade och de visioner som förespråkare för rymden gjorde sitt bästa för att förmedla. Idag 

är publikens förförståelse en annan, de flesta amerikaner har sett en raketuppskjutning på tv 

och tittat på fantasifulla bilder tagna av Hubble teleskopet. Vissa har även sett när de första 

människorna satte sin fot på månen. Publiken, vars gunst NASA idag gör sitt bästa för att 

vinna har en mycket bättre förförståelse för rymdfart, de har sett alla framgångar som gjorts 

men även de bakslag som drabbat rymdindustrin. Denna tanke är viktig att hålla kvar vid då 

man ger sig i kast med att undersöka hur NASA via sin hemsida populariserar visionen om 

rymden. 

 

NASA:s röst 

 
Michael Griffin är i skrivande stund NASA:s högsta chef. På hemsidan har han i art ikeln 

”Why Explore Space?” gjort ett uttalande om den vision som presidenten förespråkar och 

NASA:s inställning till denna43. Enligt Griffin är det många som frågar sig om projektet med 

rymdstationen ISS verkligen är värt den risk och investering som projektet medför. Efter 

olyckan med rymdskytteln Columbia fastslogs det i en utredning att en fortsatt utforskning av 

rymden skulle bli både kostsam, svår och farlig. Griffin kontrar med att visionen om rymden 

är av strategisk natur och en del av vad som gör USA till en stor nation. Han hävdar att han 

tidigare själv vid vissa tillfällen tvivlat på syftet med det amerikanska rymdprogrammet då det 

inte funnits klara mål med resan. Hans tveksamhet vändes till förhoppning då president 

George W Bush 2004 annonserade en ny plan för fortsatt utforskning av rymden. Enligt 

Griffins har NASA nu konkreta direktiv, utvecklingen av bemannad rymdfart och den 

fortsatta utforskningen av vårt solsystem blir NASA:s nya uppdrag. 

                                                 
43

 http://www.nasa.gov/mission_pages/exploration/main/griffin_why_explore.html  



20 
 

Att Griffins väljer att dela med sig av sin tidigare tvekan inför rymdprogrammet gör honom 

mer mänsklig i publiken ögon. Efter att ha redovisat för de höga kostnader och dödliga risker 

som rymdfarten innebär hävdar Griffin att USA kommer att fortsätta att ta dessa risker och att 

man gör det av strategiska skäl, något som han hävdar gör USA till en stor nation. Griffin 

spelar på uppoffring och ära och hans retorik påminner om John F Kennedys när han satte upp 

målet för en amerikansk landstigning på månen. Griffin menar precis som Kennedy att USA 

är en nation som kan ta sig an svårigheter och övervinna dem. Kennedys syfte var i första 

hand att visa världens nationer vilken ideologi och stat som var mest lämpad för att leda 

världen. Griffins uttalande riktas till en amerikansk publik och hans syfte är att väcka 

människors nationalistiska sidor genom att spela på föreställningarna kring NASA:s tidigare 

bedrifter. 

 

Färdigställandet av ISS och den framtida etableringen av en månbas är enligt Griffin viktiga 

delmål som kommer att generera nödvändigt kunnande om hur människan ska gå tillväga för 

att överleva på andra platser i solsystemet. Han tar upp berättelsen om pilgrimerna i New 

England och deras överlevnadskamp i ett nytt land. Precis som pilgrimerna måste 

astronauterna anpassa sig till och dra nytta av de nya världar de utforskar. Berättelsen om de 

pilgrimer som landsteg i New England och deras svåra öde är en central del i den amerikanska 

historien och en viktig del i deras ”Thanks giving”- tradition. Pilgrimerna bestod av kunnigt 

folk, trots detta blev den första vintern svår och många dukade under. Griffins gör denna 

analogi i syfte att försöka förklara hur extremt viktigt det är att vara förberedd. Svårigheten 

med att anpassa sig till en ny miljö ska inte underskattas och trots att många av pilgrimerna 

var skickliga hantverkare och jordbrukare tog det lång tid innan de lärde sig nyttja landet. 

Griffin går rakt på sak och jämför pilgrimerna med framtidens astronauter, enligt honom är 

det viktig att vara förberedd annars kommer samma öde att möta nästa generations utforskare.  

 

Han menar att ISS och månen måste användas som testplats för rutiner och teknik ifall 

människan ska ha någon chans att på ett säkert sätt kunna besöka Mars i framtiden. Griffins 

har som högsta talesman för NASA ett ansvar för att se till att byrån även i fortsättningen får 

medel av regeringen. För att lyckas med detta måste han övertala allmänheten om vikten av 

NASA:s verksamhet. Att be folket stödja färdigställandet av ISS (världens hittills dyraste 

projekt) och den tänkta etableringen av en månbas är att be om enorma resurser. Ett sätt att 

rättfärdiga dessa kostnader är att dra paralleller till koloniseringen av USA; dels för att peka 
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på de misstag som gjordes, hur man kan göra det bättre, och även varför människor 

överhuvudtaget valde att kolonisera USA. Här rättfärdigar historien hans försiktighet 

samtidigt som han anspelar på den amerikanska kreationsmyten, något som jag återkommer 

till senare. 

Griffins kallar en resa till Mars för en milsten inom amerikansk rymdfart och ett stort steg mot 

hans dröm om USA som en rymdfarande nation, en framtid han önskar det amerikanska 

folket, hans barnbarn och deras barn.  

Vad exakt han önskar kommande generationer utvecklar han med ännu en historisk analogi, 

där han påstår att ett gemensamt drag för alla stora nationer är nyfikenheten inför det okända 

och deras beslutsamhet i att utforska det okända: ”The frontier”. Han använder 1700-talets 

England som exempel, en nation som bemästrade haven för att sedan nämna USA:s erövring 

av himmelen i och med utvecklingen av luftfart. Framtidens ”frontier” kommer enligt Griffin 

att bli rymden. Här kan man ana vart han vill komma och varför hans engagemang för 

rymdindustrin är så stort. Han påstår att nationer kommer att utforska rymden oavsett om 

USA väljer att delta eller ej; de nationer som väljer att göra detta kommer att bli framtidens 

stora nationer. Griffins ber amerikanarna att se till sin framtid och fråga sig själva hur den 

kommer att se ut om inte USA väljer att inte bli en rymdfarande nation.  

Resonemanget är tämligen uppenbart, de länder som inte väljer att fortsätta söka sig mot det 

okända kommer att stagnera i sin utveckling och bli ”omkörda” av andra nationer.  USA är 

idag världens mäktigaste nation med ett stort inflytande över resten av världen. Griffin pekar 

på den amerikanska karaktären och skapelsemyten, på USA:s framtida generationer och själva 

USA:s framtid. Visionen om rymden är väldigt viktig och någonting som amerikanarna med 

sin speciella historia både kan och bör ta sig an för att säkerställa USA:s framtid och 

därigenom framtiden för alla kommande generationer.  

 

Visionen om rymden 

 
Det mest omfattande dokumentet som beskriver NASA:s fortsatta utforskning av rymden 

återfinns på deras hemsida och heter ”The Vision for Space Exploration, February 2004”.44 

Dokumentet är publicerat 2004 och inleds med ett förord av den dåvarande chefen över 

NASA, Sean O’Keefe (som tidigare nämns tog Michael Griffins över rodret 2005 och är i 

skrivande stund chef över NASA). NASA:s dokument innehåller även presidentens egna 
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dokument ”A Renewed Spirit of Discovery” som förklarar USA:s rymdvision.  Efter det 

kommer en innehållsförteckning och efter det en introduktion.  

Varje kapitel i dokumentet inleds med ett eller flera citat, introduktionstexten inleds med två 

citat, det första av Daniel J Boorstin: ”The American experience stirred mankind from 

discovery to exploration. From the cautious question of what they knew was out there […] 

into an enthusiastic reaching for the unknown.”45 Det andra är ett citat av den världskände 

astronomen och rymdförespråkaren Carl Sagan: ”Somewhere, something incredible is waiting 

to be known.”46 Enbart citaten i sig förmedlar storslagna visioner om rymden och människans 

delaktighet i skapelsen.  

 

I inledningen kan man läsa att relationen mellan utforskning och upptäckt genom alla tider 

drivit den mänskliga nyfikenheten. Sedan antikens filosofer har mänskligheten strävat efter att 

förstå sin plats i universum och sökt svaret på frågor som: Var vi kommer ifrån? Är vi 

ensamma och var är vi på väg? NASA hävdar att utforskning och upptäckt varit speciellt 

viktig för den amerikanska erfarenheten och syftar på koloniseringen av USA. En mängd 

goda ting som inspiration, kunskap och ny teknik har sin grund i viljan och valet av att 

utforska det okända. Enligt NASA har USA en lång historia av utforskande bakom sig och 

milstolpen var Apolloprogrammets lyckade landsättning av astronauter på månen. NASA 

anser att man nu står inför en unik möjlighet att utforska rymden och inom ”vår livstid” 

kanske få svar på de uråldriga frågorna om livet uppkomst och förekomst i universum samt 

om vi människor skulle kunna leva utanför vår egen jord.  

 

Att just sökandet efter livets uppkomst är en viktig del för NASA är uppenbart, i inledningen 

pratar man om just de upptäckter som redan gjorts och som skulle kunna kasta ljus på frågan 

om hur stor sannolikhet för förekomsten av liv i vårt universum egentligen är? NASA pekar 

på upptäckten av vatten på månen och Mars samt indikationer om stora oceaner under 

ismassorna på Jupiters månar och menar att universum kanske är mer rikt på liv än man 

hittills anat.  

 

Ett kortare stycke handlar om rymdprogrammets förmåga att driva på utvecklingen av ny 

teknik. Det NASA nämner är energi, nanoteknologi, bioteknologi, data, kommunikation och 
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nätverk, robotindustrin och framtida energikällor. Framsteg inom dessa områden kommer 

enligt NASA att gynna USA.47 

 

Till sist talar man om det arv man vill lämna vidare till kommande generationer. Den nya 

rymdvisionen kommer att bana väg för en era av utforskning och framsteg inom många olika 

områden. Precis som det tidigare rymdprogrammet inspirerat denna generation kommer den 

nya rymdvisionen att inspirera kommande generationer.  

 

Efter introduktionen finner man på sidorna fyra till fem NASA:s handlingsplan som sträcker 

sig fram till år 2030. Planen redovisas i diagramform, är pedagogiskt uppbyggd, där olika 

symboler och färger markerar bemannade och obemannade uppdrag. Detta är en översiktsplan 

och på de följande sidorna finns mer ingående information om de olika delmålen som NASA 

döpt till: Lunar Testbeds and Missions, Mars research, Testbeds and Missions, Outer Moons 

Research and Missions, Extrasolar Planet Research and Observatories. Det hela avslutas med 

ett kapitel som heter National Benefits. Varje del innehåller även ett antal bilder som ger 

visuell tyngd till handlingsplanen.  

 

I den första delen som omfattar NASA:s framtida planer för månen kan man läsa att om hur 

Apolloprogrammet mellan 1960- och 1970-talet visade på USA:s teknologiska styrka i 

kapplöpningen till månen. Till skillnad från tidigare, då man tävlade med Sovjetunionen är 

drivkrafterna idag helt andra. Månen menar NASA kommer att användas som en testplats för 

idéer och teknik som senare kommer att användas vid resor till Mars.  

 

Den andra delen handlar om NASA:s planer att utforska Mars och inleds med frågan om det 

en gång i tiden existerade vatten i flytande form på Mars? Forskarna menar att det finns en 

möjlighet att Mars fortfarande hyser vatten i flytande form, djupt under ytan. Om så är fallet 

finns det även en möjlighet att enklare former av liv fortfarande existerar. NASA kommer att 

intensifiera sitt sökande efter vatten och liv på Mars genom att även fortsättningsvis utnyttja 

robotar för att utföra tester. Efter 2010 kommer rymdprogrammet att ta en annan vändning 

och man kommer att fokusera på obemannade uppdrag med målet att bana väg för en 

bemannad resa till Mars. När denna resa kommer att genomföras beror på hur stora framsteg 

man gjort på månen. Framdrivningssystem, livsuppehållande system och mycket annat måste 

först visa sig fungera innan Mars blir ett mål för människor.  
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Den tredje delen handlar om den fortsatta utforskningen av Saturnus och Jupiters månar. 

NASA:s obemannade expeditioner till Jupiters månar har visat att månarna Ganymeds, 

Callisto och Europa är täckta av is. Senaste tidens rön talar även för en närvaro av flytande 

vatten under det tjocka lager av is som täcker månarnas yta. NASA håller  nu på att konstruera 

en ny typ av obemannat rymdskepp för uppdrag till Jupiters månar. I och med byggandet av 

denna kommer NASA att implementera och testa ny teknik som drift och elförsörjning 

baserad på kärnkraft, ett viktigt steg i utvecklingen av nya rymdskepp ämnade för bemannade 

uppdrag. Saturnus måne Titan är av intresse eftersom dess atmosfär har samma densitet som 

vår och till viss del även samma beståndsdelar. Att undersöka Titan skulle kunna ge svar på 

hur biologi uppstår från kemi. Beroende på framgången kring dessa uppdrag överväger 

NASA att utveckla mer avancerade sonder som ubåtar till Jupiters månar och ballonger till 

Titan för att utföra mer ingående studier. Denna typ av uppdrag kommer i sådana fall att 

realiseras efter 2020. Ur ett mer långsiktigt perspektiv menar NASA att vissa av dessa världar 

även kan komma att bli föremål för bemannade expeditioner. 

 

I den fjärde delen talar man om vikten av att söka efter extrasolära planeter, planeter som 

roterar kring andra solar än vår egen. Befintliga teleskop har hittills hittat mer än hundra olika 

extrasolära planeter och NASA hoppas finna fler. Problemet med denna typ av uppdrag är att 

observationer gjorda genom jordens atmosfär försvårar sökandet. Framtidens rymdteleskop 

kommer att bli mycket bättre på att upptäcka extrasolära planeter. Längre fram i tiden tror 

NASA att teleskopen kommer att bli så avancerade att de förmodligen kommer att behöva 

operera långt från jorden för att utnyttja tekniken till fullo. I och med detta kan det bli 

nödvändigt med bemannade operationer. De nya teleskopens uppgift är densamma; sökandet 

efter utomjordiskt liv. 

 

I dokumentet finner man flera olika bilder; framsidan visar en bild på Tellus, Mars, Jupiter 

och Saturnus, i bakgrunden ser man en galax. För den som är insatt i NASA:s arbete och 

George W Bushs rymdvision är valet av bild till framsidan talande. Tellus har en central plats 

eftersom det är mänsklighetens hem, resterande planeter representerar delmålen som ryms i 

USA:s rymdvision. I dokumentet finns som tidigare nämnt inte mindre än femton olika citat, 

alla med samma optimistiska och storslagna språk. När man läser inledningen får man veta att 

NASA vill besvara frågor om livets uppkomst och dess spridning i universum, frågor som de 

flesta av oss ställt sig någon gång. Genom att hävda att utforskning och upptäckt är speciellt 
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viktigt för det amerikanska folket; de emigranter och pionjärer som tidigare tämjde den 

amerikanska kontinenten bakar man in en portion nationalitet och patriotism i retoriken. 48  

 

I det diagram där man finner en samlad bild av NASA:s planer för framtiden kan man skönja 

att det är jakten på liv utanför vår egen planet som har fått störst fokus. Detta tema 

återkommer vid ett flertal tillfällen och verkar vara en viktig del i populariseringsplanen. 

Syftet med att återvända till månen är enligt NASA ett annat än på 1960-talet då det handlade 

om en kapplöpning mellan två supermakter. Månen behövs för att inom ett rimligt avstånd till 

jorden testa ny teknik som är livsnödvändig för framtida bemannade uppdrag till Mars och 

andra planeter i solsystemet. NASA har uppenbarligen bestämt sig för att skicka människor 

tillbaka till månen och förra gången det hände lyckades de fängsla en hel nat ion och en stor 

del av världen. Att påbörja den nya resan med att återvända till månen kan ses som strategiskt 

samtidigt som man kan undra om det finns nostalgiska skäl till åtagandet? När det kommer till 

Mars och de yttre månarna flyttas vikten från bemannade uppdrag till jakten på flytande 

vatten och liv. Det som tilltalar läsaren mest är nog tanken på att det under all is som täcker 

Jupiters måne Europa kanske finns en världsomspännande ocean där olika former av liv 

existerar. 

 

Den sista delen heter National Benefits där NASA säger sig kunna identifiera ett antal 

nationella fördelar som den nya rymdvisionen kan bidra med. Det första som kommer upp är 

givetvis tekniken och dess fortsatta utveckling som man menar är av vikt för den nationella 

ekonomin och även landets säkerhet. NASA påstår även att rymden har en positiv effekt på 

ungdomen som lätt intresseras av rymdteknik. Den nya rymdvisionen kan alltså bidra till ett 

ökat intresse för naturvetenskapliga ämnen och fortsatta studier inom matematik, teknik osv. 

Detta gynnar nationens ekonomi och ökar även dess konkurrenskraft i världen. Själva 

utforskningen av rymden och dess mysterier är av stor vikt då man hävdar att dessa bidrar till 

en ökad nyfikenhet och kreativitet. Till sist nämner man fördelarna med utforskning och 

upptäckt generellt, och dess inverkan på det globala samhället och mänskligheten där 

tekniska, ekonomiska och sociala fördelar kan förbättra livet på jorden i sin helhet.  

 
George W Bush 

 
När George W Bush blev omvald till president 2004 kungjorde han i ett tal en ny plan för det 

amerikanska rymdprogrammet. Talet bygger på hans nya policydokument som heter ”A 
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Renewed Spirit Of Discovery”, gällande USA:s fortsatta expansion i rymden.49 I talet kan 

man läsa om hur Bush 2004 lade fram sin vision om den fortsatta utforskningen av rymden 

för den amerikanska befolkningen. Talet utgår från ett officiellt dokument som bär samma 

namn. Kortfattat kan man säga att det är ett tal som andas stor optimism och tro på tekniken 

och människan, i detta fall amerikanen är stor. Handlingsplanen som Bush förkunnade är 

grundstenen till det amerikanska rymdprogrammet och stakar ut vägen för NASA:s 

kommande arbete en lång tid framöver. Inledningsvis utdelar Bush en stor näve beröm för 

NASA:s tidigare arbete och till dess medarbetare. Han fortsätter på följande sätt: ”This 

agency, and the dedicated professionals who serve it, have always reflected the finest values 

of our country – Daring, discipline, ingenuity and unity in the pursuit of great goals”.50 

Förutom dessa lovord påpekar presidenten sedan att NASA, genom sin forskning förändrat 

mänsklighetens syn på universum och bidragit med ny teknik som kommit alla jordens 

människor till godo.  

 

Inspirerad av tidigare uppdrag säger sig Bush nu ha en ny handlingsplan som kommer att ge 

NASA nytt fokus och nya visioner. Detta innebär bland annat konstruerandet av nya 

rymdskepp, ett nytt grepp om månen och andra destinationer. Det internationella samarbetet 

mellan USA och Ryssland understryks då Bush väljer att påpeka att astronauter från USA och 

kosmonauter från Ryssland vid det tillfället arbetade sida vid sida. Presidenten anser även att 

astronauterna, som han även kallar för modiga entreprenörer, är en viktig förebild för USA:s 

ungdom. Han riktar sedan ett tack till kongressen för deras stöd och engagemang och hävdar 

att denna satsning är mycket viktig för landet och resten av världen.51 

 

Efter detta drar Bush paralleller till koloniseringen av USA då han talar om den upptäcktsresa 

Meriwether Lewis och William Clark gjorde för två hundra år sedan då de drog ut för att 

kartlägga ett nytt territorium i Louisiana.52 De två upptäckarna gjorde sin resa i vad Bush 

kallar: ”In the spirit of Discovery, to learn the potential of vast new territory, and chart a way 

for others to follow”.53 Presidenten hävdar att USA tagit sig ut i rymden av samma orsak som 

Lewis och Clark. Enligt Bush är viljan att upptäcka och förstå en del av den amerikanska 

karaktären. Dessa egenskaper som lett USA ut i rymden har i sin tur lett till utvecklingen av 

                                                 
49

 http://www.whitehouse.gov/space/toc.html  
50

 http://www.whitehouse.gov/space/toc.html  
51

 http://www.whitehouse.gov/space/toc.html  
52

 http://www.whitehouse.gov/space/toc.html  



27 
 

ny teknik. Bush tar upp exempel som meteorologi, kommunikation och data, GPS, medicinsk 

utrustning och många andra tekniska framsteg som är sprungna ur rymdprogrammet.  

 

Människans kunskap om universum har vuxit och Bush pekar på alla de robotar, sonder och 

teleskop som hittills utforskat vårt solsystem och andra delar av universum, och nämner den 

pågående utforskningen av Mars. Det var 30 år sedan en människa satte sin fot på en anna n 

himmlakropp och det är nu dags för USA att utveckla ny teknik som tillåter människan att 

utvidga sin närvaro i solsystemet.  

 

Det första målet som Bush talar om är den internationella rymdstationen kallad ISS, ett 

samarbetsprojekt mellan 16 internationella parter. USA kommer att färdigställa rymdstationen 

och hålla sin del av avtalet. ISS fyller en viktig funktion i den fortsatta utforskningen av 

solsystemet. Studier kring den mänskliga kroppens påverkningar av vistelse i rymden är 

nödvändiga för människans fortsatta expansion i solsystemet.  

 

För att kunna färdigställa ISS kommer USA att återinsätta rymdskytteln i drift. När ISS är 

färdigställd kommer rymdskytteln att pensioneras och ersättas av ett nytt rymdskepp vars 

huvudsyfte är att ta astronauter till andra världar.  

 

Det tredje målet är att 2020 återvända till månen och använda denna som utgångspunkt för 

fortsatta uppdrag till andra planeter. 2008 kommer USA att sända ett antal robotar till månen. 

Deras syfte är att bereda väg för de bemannade expeditioner som följer. Bush citerar Eugene 

Cernan, astronaut under NASA:s senaste uppdrag till månen: ”We leave as we came, and God 

willing as we shall return, with peace and hope for all mankind”. 54  Bush hävdar att USA 

kommer att förverkliga de orden i och med den nya rymdvisionen.  

 

Att återvända till månen är enligt Bush ett viktigt steg för rymdprogrammet. Eftersom månen 

har lägre gravitation än jorden blir det billigare att påbörja resor till andra planeter från denna 

destination. Enligt Bush finns det även en möjlighet att de inhemska resurser som finns på 
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månen eventuellt kan användas för att skapa luft och raketbränsle. Månen är den plats där nya 

idéer och tekniker kommer att sättas på prov, en övningsplats inför mer utmanande miljöer.  

 

Med erfarenheterna från månen kommer USA, enligt Bush, att vara redo att ta nästa steg som 

innebär bemannade resor till Mars och världar längre bort. Till en början kommer robotar att 

användas till dessa uppdrag, de kommer att fungera som scouter inför det okända och skicka 

viktig information och fascinerande bilder tillbaka till jorden. Bush menar dock att den 

mänskliga törsten efter kunskap inte kommer att kunna släckas av fantastiska fynd och 

levande bilder, det är i slutändan människan själv som måste vidröra och undersöka. Han 

menar att människans sätt att tänka och handla är mer flexibelt än en maskin och lämpar sig 

för alla de osäkerheter och hinder som rymdresor kan erbjuda. 

 

Under denna resa kommer insatserna att betalas tillbaka flera gånger om, menar Bush, då nya 

tekniska genombrott kommer att ske på många områden. Månen och Mars kan visa sig 

innehålla resurser som kommer att testa vår förmåga att drömma och inspirera ungdomen till 

att studera naturvetenskap och teknik och skapa en ny generation av innovatörer och 

pionjärer.55 

En inbjudan till andra nationer att dela utmaningen och möjligheterna i denna nya resa som 

går i vänskapens tecken kommer som sista punkt innan Bush avslutar med följande mening 

riktad till det amerikanska folket: ”Mankind is drawn to the heavens for the same reason we 

were once drawn into the unknown lands and across the open sea. We choose to explore space 

because doing so improves our lives, and lifts our national spirit. So let us continue the 

journey”.56 

 

För att skapa optimism inför sin vision om rymden inleder Bush med att understryka vikten 

av NASA:s tidigare arbete och dess astronauter, Bush kallar dessa människor för risktagare 

och visionärer. Det amerikanska rymdprogrammet upplevde sin storhetstid mellan 50- och 70-

talet och nådde klimax då Neil Armstrong satte sin fot på månen som den första människan. 

Bush säger sig vara inspirerad av NASA:s tidiga bedrifter och använder detta som ett skäl till 

den nysatsning som han förespråkar. Redan i inledningen av talet understryker han vikten av 

NASA:s insatser, hur dessa har utökat vår kunskap, revolutionerat vårt sätt att se på 
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universum samt lett till tekniska genombrott som kommit hela mänskligheten till nytta. Detta 

är ett uppenbart exempel på hur presidenten använder den popularitet och auktoritet som 

NASA bär på för att popularisera sin vision om rymden. Det skimmer som omger NASA 

skiner antagligen fortfarande i allmänhetens ögon trots stagnationen sedan kapplöpningen till 

månen och olyckorna med rymdskyttlarna Challenger och Columbia. Bush gör nog rätt när 

han lyfter upp den ”bästa” tiden i NASA:s historia och förenar denna med hans egen vision 

om rymden. En vision som förväntas bära frukt har nog större chans att vinna allmänhetens 

opinion om den sammankopplas med en redan framgångsrik vision.  

 

George W Bush fortsätter sitt tal med en historisk referens till två personer: Meriwether Lewis 

och William Clark. Dessa två män, Lewis och Clark, som under koloniseringen av den 

nordamerikanska kontinenten stod för kartläggningen av en stor del av det som idag är USA:s 

inland, är välkända namn i den amerikanska historien. Bush påstår att de gjorde resan i något 

som han kallar ”The spirit of discovery” för att utforska vad det nya territoriet hade att 

erbjuda och visa vägen för andra, samma anledning som fick USA att från första början ta 

steget ut i rymden. Bush menar att det ligger i den amerikanska karaktären att utforska och 

söka förståelse. Detta är en återkommande retorik som pekar på någonting som McCurdy 

kallar för den amerikanska kreationsmyten, en uppfattning som delas av många (men inte 

alla) amerikanare.57 Kreationsmyten förklarar varifrån de kom och varför just de är speciella. 

När Bush talar om amerikanska pionjärer och upptäcktsmän polerar han ytan på den enligt 

McCurdy fantasifulla och inkorrekta föreställning om koloniseringen av USA och den 

amerikanska karaktären. När man läser talet i sin helhet ser man att Bush vid flera tillfä llen 

pekar på kreationsmyten som rättfärdigare av den handlingsplan han stakat ut åt USA. Vissa 

gånger är antydningarna mer blygsamma och pekar på ”goda” karaktärsdrag, andra gånger är 

retoriken mer högtravande och kopplingarna till myten större, som i fallet ”Lewis och Clark”.  

 

De vetenskapliga och tekniska framsteg som görs i samband med utforskningen av rymden är 

en annan viktig punkt som används för att popularisera visionen om rymden. Här pekar man 

återigen på den ”spinoff-effekt” som kommer människor till godo om vetenskapsmän och 

ingenjörer tillåts investera pengar och tid i rymdindustrin. Bush ber publiken se till sina egna 

liv och den teknik som alla förlitar sig på. Han nämner bland annat innovationer som dels 
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bidragit till ökad hälsa och bättre sjukvård och andra som hjälpt till att bygga upp och forma 

västvärldens nuvarande informationssamhälle. Man kan anta att den underliggande 

frågeställningen är huruvida det amerikanska folket är villiga att ge upp den tekniska standard 

som de vant sig vid? I det officiella dokument som talet grundar sig på är målet mer konkret: 

”The new technologies required for the further space exploration also will improve the 

Nation’s other space activities and may provide applications that could be used to adress 

problems on Earth”.58 Vad som menas med problem är omöjligt att fastställa men i 

presidentens tal nämns inget om problem på jorden. Bush påstår att de teknologiska 

genombrotten kommer med tiden, han vet inte vad som kommer att ligga till grund för dessa 

genombrott eller på vilket sätt de kan påverka samhället men han hävdar att de kommer att 

betala av sig många gånger om. Detta resonemang blir uppenbart om man ser till de avsnitt 

som handlar om den tänkta etableringen av en månbas. Månen menar Bush är ett viktigt 

delmål för att öka den mänskliga närvaron i solsystemet och innehåller även naturtillgångar 

som kanske skulle kunna användas för att framställa raketbränsle och vatten. I en annan del av 

talet återkommer han till samma diskussion där han påstår: ”We may discover resources on 

the moon or Mars that will boggle the imagination, that will test our limits to dream”.59 

Resonemanget utgår från att den spin-off effekt som rymdprogrammet hittills haft har 

genererat teknik som gynnat hela mänskligheten och varit av godo. Ofta nämns dock teknik 

som till stor del nyttjas av västvärlden och sällan kommer andra delar av världen till godo. 

Man kan återigen fråga sig vad presidenten menar med teknik som kommer världen till nytta.  

Det officiella dokumentet ger inga svar utan påpekar bara att det handlar om problem på 

jorden. Bush vänder sig i sitt tal till alla de som har tillgång till högteknologisk vård och lever 

mitt i informationssamhällets epicentrer. Man kan således påstå att den eventuella 

vetenskapliga och tekniska framgång som USA kommer att skörda i rymden i första hand, då 

som nu, kommer att användas för att bättra på västvärldens bistånd.   

 

Bush nämner även den befintliga teknik som tjänat sitt syfte väl och fortsätter att leverera ny 

kunskap om solsystemet och universum. En fråga som sysselsatt mänskligheten under lång tid 

är frågan om huruvida vi är ensamma i kosmos eller bara en av många intelligenta 

organismer, i mångt och mycket ett dilemma som både kan skapa huvudvärk såväl som lyfta 

fantasin till oanade höjder. Han påpekar att teleskop under det senaste tio åren upptäckt mer 

än hundra planeter (planeter som kretsar kring stjärnor har av fysiker länge ansetts som ett 
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ovanligt fenomen). Robotar och sonder ska även ha funnit bevis för vatten på Mars och på 

Jupiters månar, enligt biologer en grundstenskomponent för att liv ska kunna utvecklas.  

Tanken på utomjordiskt liv har fascinerat människan sedan urminnes tider, det är ett tacksamt 

argument att använda eftersom många människor finner ämnet intressant. Bush påstår inte att 

vi kommer att finna liv men han använder sig av vetenskapens resonemang för att antyda att 

det åtminstone finns ett visst underlag för liv. Planeter som kretsar kring stjärnor är en början 

men den som besitter minsta kunskap om astronomi och astrobiologi vet att det krävs otroligt 

mycket mer än en planet som roterar kring en sol.  

 

I talet framgår det även att det finns planer på att skicka människor till Mars, ett företag som 

ter sig aningen vagt i förhållande till uppdragen på månen som har en bäst före stämpel på år 

2020. I det officiella dokumentet är det lika tydligt att det finns planer på att skicka 

människan till Mars, ett konkret mål i form av ett årtal återfinns inte och allt verkar handla om 

hur lyckad återerövringen av månen blir.  

Mot slutet säger Bush att USA kommer att bjuda in andra nationer att dela utmaningarna och 

möjligheterna i denna nya era där samarbete och vänskap är nyckelorden. Han understryker 

att visionen om rymden är en resa och inte en tävling. Här uppstår en ambivalens mellan 

internationellt samarbete och patriotism. Bush talar till det egna folket och samtidigt till andra 

delar av världen, det framgår inte här om han har någon speciell nation i åtanke men viljan att 

samarbeta verkar finnas. I det officiella dokument som spaltar upp presidentens mål med 

rymdvisionen kan man under rubriken ”Mål” läsa ordet säkerhet tillsammans med 

ekonomiska, internationella och vetenskapliga intressen. Vad säkerhet kan tänkas vara 

framgår inte i hans tal eller i det dokument som talet bygger på. 
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De odödliga visionerna 
 

”Space: The final frontier…”  

– Captain James T Kirk 

 

Rymden har alltid fascinerat människan och gör så än idag. När man ser till visioner om 

rymden kan man inte låta bli att förundras över den romantiska underton som framträder i 

retoriken. Kosmos är oändligt stort och livsfarligt för kolbaserade livsformer som andas syre. 

Trots detta upphör aldrig människans fascination för det okända.  McCurdy sammanfattar 

denna dröm i sin bok Space and the American Imagination: 

 

humans would leave the Earth´s surface and explore the universe, just as their ancestors had crossed 

oceans to investigate foreign lands. Space stations would ring the earth: humans would co lonize the moon 

and Mars.[…] Space-age technologies would transform life back on Earth, bringing wealth and power to 

the nations that controlled the next frontier, and space-age explorers would solve the mysteries of the 

universe and reveal the mind of God.
60

 

 

När man begrundar detta citat och jämför det med dagens popularisering av det amerikanska 

rymdprogrammet får man intrycket att visioner som handlar om rymden är odödliga. 

McCurdy menar att ”The spacefaring vision draws upon cultural traditions as forceful as the 

terrestrial exploration saga and the myth of the frontier”. 61 För att förstå de krafter som ligger 

bakom rymdvisionerna måste man se till USA:s historia.  

 

USA är en ung nation och en stor del av befolkningen är ättlingar till kolonister från den 

gamla världen. Enligt McCurdy finns det en myt om hur och varför denna kolonisering gick 

till och han kallar myten för “America´s creation myth”.62 Han hävdar att den amerikanska 

kreationsmyten bygger på tanken om att USA vid koloniseringen var ett obefolkat land fyllt 

av möjligheter. Djärva och självständiga pionjärer erövrade landet och formade naturen efter 

sin vilja och lade grunden till det demokratiska system som sedan blev modell för resten av 

världen. Det motstånd som den nya naturen gav ledde till nya teknologiska genombrott. 

Tanken på ”The Frontier” är en del av denna myt, kolonisterna som drog väster ut möttes av 

till synes oändligt stora områden redo att erövras. Det ständiga behovet av att upptäcka och 

utforska är grunden i den amerikanska karaktären. Generation efter generation upprepade 

denna process tills det inte längre fanns oupptäckta områden kvar och koloniseringen av USA 
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var fullständig. McCurdy menar att kreationsmyten förklarar det amerikanska folkets historia, 

vilka de är och vad det är som gör dem speciella bland jordens alla människor, han hävdar 

även att det än idag finns många amerikaner som anammar denna föreställning.  Ett resultat av 

denna föreställning är rädslan för att förlora de utmärkande karaktärsdrag som de anser sig 

besitta. Denna rädsla tangeras vid ett flertal tillfällen och står i kontrast t ill de mer bjärta 

föreställningarna gällande ärorikt förflutet och framstegstanken. Underförstått i detta 

påstående är att kreationsmyten riktar sig mot vita angloamerikanska män och kvinnor, 

amerikaner av annat etniskt ursprung kan inte antas dela samma föreställning.63  

 

McCurdy menar att historiska analogier alltid spelat en viktig roll i rättfärdigandet av 

rymdindustrins satsningar, han hävdar även att den mest kända liknelsen är föreställningen 

om ”sjökaptenen” som navigerar över stora hav för att nå fjärran land.64 I analysen av 

NASA:s hemsida återfinner man just dessa paralleller vid flera tillfällen. Michael Griffin 

använder själv just denna retorik då han väljer att jämföra det nya rymdprogrammet med 

pilgrimernas kolonisering av New England under 1700-talet och USA:s framgång inom 

luftfart. Griffins menar även att alla stora nationer varit positivt inställda till utforskning, som 

ett exempel nämner han det engelska imperiet. En nation som inte väljer att vara de laktig i 

utforskningen av ”The Frontier” kommer så småningom att tappa sin ledande ställning bland 

världens nationer.65 Huruvida detta är korrekt eller ej kan säkerligen debatteras; det 

intressanta är att Griffins använder sig av ett argument som tidigare använts av James Beggs 

(tidigare chef för NASA) som under ett föredrag vid Royal Aeronautical Society 1984 lade 

fram just dessa tankegångar och refererade till de kinesiska sjömän som var på god väg att 

runda godahoppsudden när kejsaren satte stopp för den expansiva politiken. Detta var innan 

de europeiska staterna blivit sjöfarande och kunde ha resulterat i att Kina hade upptäckt 

Europa och inte tvärtom som historien nu förtäljer.66 Här kan man se hur det skett en 

rekontextualisering av budskapet. Griffins har bytt ut det kinesiska riket mot det engelska 

imperiet som under 1700-talet hade sin blomstringstid, man kan anta att det gjorts för att öka 

den kulturella förståelsen för argumentet om nationers uppgång och fall. Ifall delar av USA:s 

befolkning är så införlivade i den amerikanska kreationsmyten som McCurdy tror måste den 

nära kopplingen till Storbritannien ha en viss påverkan på den anglosaxiska publik som 

Griffin vänder sig till. Griffins frågar publiken om de vill se att USA hamnar på efterkälken i 
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utforskningen av rymden, vilket underförstått betyder att USA i framtiden inte längre kommer 

att vara den största nationen om inga resurser satsas på rymdindustrin. Dessa argument är 

återkommande och sprider oro på ett mer subtilt sätt än den tidigare uttalade skrämseltaktiken 

som fördes i bland annat slutet av 40-talet när många hävdade månens strategiska värde - mer 

om detta senare. 

När man ser till NASA:s historia finner man att den amerikanska kreationsmyten används vid 

åtskilliga tillfällen som ett sätt att popularisera och rättfärdiga rymdfart.  Ett av de tidigaste 

exemplen på kreationsmyten gjordes av Chefen för NACA, Hugh L Dryden 1958. Dryden 

spädde på mytbilden då han i ett uttal från 1958 sade: ”The topic of our day is the new 

frontier, space”.67 Att spela på föreställningar som en stor del av befolkningen tilltalas av är 

en uppenbar strategi för att vinna opinion.  

 

Även Bush spelar på kreationsmyten men understryker enbart dess positiva sidor när han 

nämner Meriwether Lewis och William Clark i sitt tal till folket 2004. Dessa två karaktärer 

stod för en stor del av utforskningen av USA under koloniseringen och deras upptäckarglädje 

och mod hyllas av presidenten som menar att det är av samma orsak som USA alltid strävat ut 

i rymden. Det är ett ärorikt förflutet som Bush och Griffin vill återupp leva. Griffin talar om 

hur detta ärorika förflutna skulle kunna slås i spillror ifall USA inte satsar på rymdfart och 

Bush understryker USA:s storslagna historia.  

 

Det handlar i mångt och mycket om att återerövra ett ärorikt förflutet, därav alla historiska 

referenser. USA har sedan mitten på 1900-talet gjort stora framsteg: automation, luftfart och 

rymdfart är några av de teknologiska och vetenskapliga framsteg som gjorts i USA. Idag vill 

man återerövra det förflutna och med detta även framstegstanken. God he tar upp 

framstegstanken i sin avhandling och hävdar att den var, och fortfarande är en viktig del i den 

västerländska traditionen.68 Idéhistorikern Svante Nordin utvecklar detta: ”Den tanke som 

sedan 1700-talet spelat så stor roll i västerlandet, att människan genom förnuft, vetenskap och 

upplysning skulle kunna förbättra sitt läge och gå en ljusare framtid till mötes. ”69 I 

Introduktionen till NASA:s officiella dokument synliggörs framstegstanken där man skriver 

följande om Bushs vision om rymden: ”It will help drive critical national technologies in 

power, computing, nanotechnology, biotechnology, communications, networking, robotics 
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and materials.70 Här nämns ett antal olika vetenskapliga fält som NASA anser sig kunna 

utveckla i samband med ett fortsatt folkligt stöd för rymdprogrammet och visionen om 

rymden.  

 

Griffins nämner även rymdstationen ISS i sin artikel och hävdar dess betydelse för 

människans fortsatta utforskning av rymden. Drömmen om en rymdstation fanns bland annat 

på von Brauns önskelista innan NASA var verklighet. Redan under 1950-talet hävdade von 

Braun och Willy Ley att människans erövring av rymden skulle börja med byggandet av en 

rymdstation. 1955 planerade Walt Disney att öppna sin första temapark och bad von Braun 

om hjälp med att illustrera framtidslandet. Von Braun och Ley fick nu en chans att visa 

allmänheten hur en framtida rymdstation skulle kunna se ut. Arbetet resulterade i ”Space 

Station X-1”, en rymdstation som roterade över ett diorama som visade USA. 71 Detta skedde 

innan rymdfart blivit verklighet, man försökte popularisera någonting som inte inträffat och 

övertyga publiken om dess nödvändighet. Det skulle dock dröja fram till 1973 innan USA 

hade sin egen rymdstation, Skylab, en dvärgstation med plats för tre astronauter som inte alls 

motsvarade den bild som rymdförespråkare målat upp, däribland Wernher von Braun och 

Willy Ley. NASA valde att inte ens kalla Skylab för en rymdstation utan hävdade att det var 

en sorts försöksplattform till en framtida rymdstation.  

 

Tanken på att placera en utpost i rymden är gammal, redan under 50-talet ansåg man att det 

första steget mot att bli en rymdfarande nation gick via konstruerandet av en rymdstation. En 

viktig faktor på den tiden var rymdstationens strategiska position och de militära 

användningsområden som många fantiserade om. Dessa föreställningar finner man inte i 

dagens vision, däremot lever tanken om rymdstationen som forskningsstation och utpost kvar.  

 

Idag pågår färdigställandet av ISS, en rymdstation som är resultatet av ett internationellt 

samarbete mellan sexton nationer. Bush utvecklar Griffins resonemang kring ISS i sitt tal från 

2004 och menar att ISS är en viktig forskningsplattform där man kan studera rymdens 

påverkan på bland annat människor och på så sätt lära sig mer om hur man ska gå tillväga för 

att på ett säkert sätt kunna skicka ut människor på längre uppdrag. Tanken på rymdstationen 

som en sorts försöksplattform finner man från 1950-talet och framåt och förblir mer eller 

mindre oförändrad. ISS är enorm satsning, förmodligen världens dyraste projekt och en av de 
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största tekniska utmaningar som människan tagit sig an. Detta projekt bleknar dock i 

jämförelse med en annan amerikansk dröm som funnits i ett antal decennier; en permanent 

månbas. 

 

Collier’s Magazine skrev 1948 en artikel som hette ”Rocket Blitz From The Moon”, artikeln 

målade upp månen som den perfekta platsen för placering av kärnvapenbestyckade raketer. 

Många ansåg att månen var ett militärt strategiskt mål, tanken späddes på då Collier’s även 

visade en bild på två svampmoln som reser sig över New York. Detta var ett sätt att 

rättfärdiga utvecklingen av rymdfart genom att spela på människors rädsla för vad som kan 

ske om ingen ”kontrollerar” rymden. Denna uttalade skrämselstrategi återfinns inte i NASA:s 

nuvarande repertoar gällande visionerna om rymden. Istället väljer man att spela det mer 

välbeprövade subtila spelet, där man precis som Beggs tidigare gjort talar om nationens 

eventuella stagnation och nedgång vid bristande intresse för rymdindustrin. Tanken på 

kärnvapenkrig mellan supermakter är idag en banal retorik och man kan anta att den 

amerikanska befolkningen efter kalla krigets slut inte känner samma överhängande hot som 

tidigare. Den geopolitiska världsordningen är en annan idag, USA:s gamla fiende So vjet är 

borta och den ”terrorism” som den amerikanska regeringen säger sig bekämpa är nationslös 

och utan ansikte. Idag vet man hur kostsam rymdfart egentligen är och därför vet man även att 

det inte finns några stater som skulle kunna bygga raketbaser på månen och definitivt inte 

obemärkt. Istället för att finna en utomstående fiende pekar man på riskerna med att sluta 

utmana sig själva, en nation som inte vågar satsa på rymden förlorar sin dynamik och kan 

även förlora sin ställning i världen. Griffins ber publiken fundera på hur de vill att deras 

barnbarns framtid ska se ut, något som han själv påstår sig tänka på. Argumentet verkar över 

en längre tidsaxel, till skillnad mot argument om ett förestående kärnvapenkrig. För femtio år 

sedan skulle nog denna berättelse drunkna i rädslan för kärnvapenkrig med Sovjet. Man 

försöker fortfarande skrämma människor för att få större anslag till rymdprogrammet, målet 

är det samma men situationen och metoden en annan.  

 

När man väl insåg hur extremt ineffektivt och dyrt det vore med raketbaser på månen började 

andra mer positiva visioner växa fram. Under 1960-talet när pengarna flödade fritt till NASA, 

och Kennedy uttryckt sitt mål om att sätta en astronaut på månen, väcktes tanken om en 

amerikansk månbas. Planen var att de första astronauterna skulle undersöka och utvärdera 

olika landningsplatser. Senare på 1970-talet skulle Saturnus raketer användas för att etablera 

en temporär månbas, på 1980-talet skulle man sedan bygga den första permanenta basen. 
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Denna vision målades upp i den välkända filmen 2001: A Space Odyssey från 1968; 

regisserad av Stanley Kubrick tillsammans med Arthur C. Clarke som samtidigt skrev boken 

2001: A Space Odyssey. Clarke var en flitig rymdförespråkare och författare av 

populärvetenskap och science fiction. Han, precis som många andra vetenskapsmän, antog att 

man kunde använda sig av månens inhemska resurser för att framställa många av de 

grundämnen som behövdes för att göra en månbas självförsörjande. Drömmarna om en 

permanent månbas blev aldrig realiserade då det ekonomiska stöd som NASA litade till ströps 

i slutet på 1960-talet.  

 

Ser man till NASA:s hemsida idag finns det återigen ett stort intresse för månen, som sägs 

vara anhalten efter ISS. I ett av NASA:s officiella dokument, ”The Vision for Space 

Exploration, February 2004”,72 kan man läsa om planerna om att etablera en mänsklig närvaro 

på månen. NASA har gått så långt att de faktiskt satt ut ett ”bäst före-år” för nästa 

landstigning på månen. Precis som under 1960-talet har man idag planer på att använda 

månen som lekstuga för att testa ny utrustning och lära sig mer om hur man ska överleva på 

ogästvänliga platser långt från jorden, exempelvis Mars.  

 

En annan vision om månen som Bush tangerar i sitt tal är de potentiella resurser man kan 

tänkas finna på månen eller Mars och som kan användas för att producera raketbränsle och 

luft. Detta omnämns inte i NASA:s officiella dokument eller i Griffins artikel. Det verkar som 

att Bush hoppas på mer än bara luft och raketbränsle då han menar att vissa upptäckter kan 

komma att sätta vår fantasi på prov. Använder man NASA:s egen sökmotor och söker på 

”mining+moon” finner man en artikel som heter ”Mining and Manufacturing on the Moon” 

som ger en bra bild av vad Bush kan tänkas mena73. Det handlar om att utnyttja månens 

inhemska resurser för att lösa energiproblemet på jorden och lösningen heter helium 3 (He-3). 

Helim 3 är tillsammans med deuterium (en isotop som även kallas för ”tungt väte”) de två 

komponenter som många forskare hävdar vara det perfekta bränslet för framtidens 

fusionsreaktorer.  

 

Tanken om att utvinna helium 3 på månen hittar man i skrivande stund i ett antal olika 

populärvetenskapliga tidsskrifter. Redan på 1980-talet ansåg man att helium 3 kunde vara den 
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framtida lösningen på jordens energiproblem.74 Med tanke på presidentens kryptiska uttalande 

och det faktum att man på NASA:s hemsida kan hitta nyproducerad information om helium 3 

visar det att den visionen fortfarande lever kvar. Denna information används inte aktivt av 

NASA för att på något sätt rättfärdiga rymdprogrammet. Detta kan tolkas som ett tecken på 

att visionen redan populariserats en gång tidigare utan större framgång. Som de flesta vet 

finns det idag ingen fungerande fusion som producerar mer energi än det behövs för att driva 

själva processen. Drömmen om den ultimata kraftkällan slog aldrig igenom och trots att 

utvecklingen går framåt är det förmodligen många år kvar tills visionen realiseras. Att låta 

Bush tala kryptiskt om framtida resurser på månen och lämna resten till andra 

populärvetenskapliga kanaler kan vara en uttänkt strategi för att inte själv behöva måla in sig i 

ett hörn där man lovat något man inte kan hålla. Istället vävs dessa tankar in i vackra men 

intetsägande ord, förhoppningar utan substans som låter publikens fantasi sköta resten. 

Eftersom helium 3 finns nära månens yta skulle det bli nödvändigt att frilägga stora delar av 

denna för att få en effektiv uppsamling, huruvida människor vill se en sådan exploatering av 

månen kan vara en bidragande faktor till att denna idé inte nämns.  

 

Utforskningen av rymden i det amerikanska medvetandet är enligt McCurdy ett företag för 

människan. Han påpekar att då John Glenn i ett krisläge med en återvändande rymdkapsel 

lyckades rädda situationen, i ett läge där den automatiserade tekniken ej fungerade, visades en 

gång för alla att utforskningen av rymden var i behov av människan.75 Sedan tidernas 

begynnelse har människan drömt om att besöka stjärnorna, denna fantasi återfinns i stort sett i 

alla kulturer och samhällen. Under slutet på 1940-talet började amerikanska rymdförespråkare 

argumentera för att vetenskapen kunde realisera dessa drömmar och öppna upp en väg mot 

stjärnorna. Som tidigare nämnt använde man sig av en rad olika metoder för att popularisera 

visionen. Rymdstationer på Disney World är ett bra exempel på detta. Trots att satelliter och 

sonder är ett billigare och säkrare alternativ till bemannad rymdfart återfinns fortfarande 

tanken på människans centrala roll som utforskare av det okända. I NASA:s yngre år fanns 

det en förhoppning om att rymden skulle bli tillgänglig för den stora allmänheten, många 

rymdförespråkare ville starta en ny kolonisering med USA i spetsen; återigen för att 

återuppleva det ärorika förflutna.76 Denna vision påminner om när luftfarten realiserades och 

man föreställde sig att alla hushåll skulle ha egna flygande farkoster. En av anledningarna 
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bakom rymdfärjans design var just att den skulle tilltala allmänheten, den lyfter som en raket 

men har vingar och landar som ett flygplan.77 

 

Idag är retoriken mer sparsam, i materialet nämns inget om en fullskalig kolonisering av 

månen eller andra planeter. Man pratar fortfarande om att USA ska ut i rymden men nämner 

inget om gemene mans roll i den fortsatta utforskningen. Efter de två olyckorna med 

Columbia och Challenger blev det uppenbart att rymdfart var ett farligt och riskabelt företag. 

Tanken på människans roll i den fortsatta utforskningen av rymden förändrades dock inte 

trots att de amerikanska rymdfärjorna fick flygförbud under en lång tid efter olyckan med 

Columbia. Detta märks väl i materialet där både Bush och Griffin tar ställning för en fortsatt 

utveckling av det bemannade rymdprogrammet. 

 

Sedan rymdkapplöpningen inleddes har det inom det amerikanska rymdprogrammet funnits 

en klar uppdelning mellan bemannad och obemannad rymdfart. Denna klyfta blir ännu mer 

uppenbar då Goddard Space Flight Center, som har hand om den obemannade rymdfarten 

ligger i Maryland och Lyndon B. Johnson Space Center som sysslar med bemannad rymdfart 

ligger i Texas. Under rymdkapplöpningen med Sovjet fick det obemannade rymdprogrammet 

stå tillbaka för det bemannade, då det var av största intresse att placera en amerikan på månen. 

Detta kan ses i relation till McCurdys tanke om människans centrala roll i visionen om 

rymden. 

 

I artiklarna återfinns en mer optimistisk inställning till obemannad rymdfart som inte kan 

negligeras. NASA och Bush gör sitt bästa för att skapa harmoni mellan de två inriktningarna. 

Detta är ingen lätt uppgift då det obemannade rymdprogrammet under de per ioder då 

bemannad rymdfart förespråkats alltid fått stå tillbaka. När USA nu återigen ska erövra 

rymden blir det nödvändigt att även återuppväcka drömmen om rymden. Genom att 

understryka de faror som finns med utforskningen av rymden och peka på maskinen som 

hjälpmedel och livförsäkring rättfärdigar Bush en harmonisering av de två. Människan står 

fortfarande i centrum men maskinen finns vid hennes sida. I sitt tal erkänner han deras 

betydelse och kallar dessa för ”Trailblazers”, en typ av konstgjord markör som används i 

naturen för att indikera en riktning för andra att följa. Han avslutar med att understyrka hur 

fantastiska bilder och data som dessa maskiner än kan producera kommer den mänskliga 

nyfikenheten att driva oss till att själva uppleva detta.  
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NASA har en mer ingående och fantastisk bild av maskinerna som hjälpmedel i utforskningen 

av rymden. I dokumentet ”The Vision for Space Exploration” kan man snabbt konstatera att 

robotar är grundstommen i NASA:s kommande uppdrag. Överallt nämns robotar och sonder 

som medel för att undersöka och utforska månen, Mars och resten av solsystemet. NASA:s 

plan för bemannad rymdfart sträcker sig än så länge enbart till månen. Det finns antydningar 

om bemannade resor till Mars och Jupiter och Saturnus månar men det är som sagt bara 

antydningar. I de bilder som finns med i dokumentet ser man vid ett flertal tillfällen robotar, 

vissa av dessa påminner till och med om människor. Att man från NASA:s sida valt en väg 

där maskinen får allt större betydelse kan ses som en reaktion mot den senaste olyckan med 

rymdskytteln Columbia. Rymdfart är precis som Bush och Griffin båda påstår en farlig 

verksamhet, trots detta kommer fler astronauter att skjutas upp. Denna problematik övervinns 

genom att man introducerar en lämplig partner, nämligen maskinen. I denna kontext 

konkurrerar inte maskinen med människan på samma sätt som man kan säga att de gjorde 

under rymdkapplöpningen på 1960-talet. Maskinen tar täten och utforskar de nya områdena 

för att minimera risken för de människor som följer i dess fotspår.  

 

Astronauternas välmående är viktigt för rymdprogrammets fortsatta framgång men rymdfart 

innebär risker. I slutet av sitt tal nämner Bush Columbia och de totalt 23 dödsoffer som 

drömmen om rymden hittills krävt. Här lutar retoriken åt det ärorika och patriotiska. Han 

citerar anhöriga till de omkomna som påstås ha sagt att arbetet måste fortsätta, för barnens 

skull. Bush lovar att USA precis som de omkomna astronauterna inte kommer att avskräckas 

av denna utmaning. Den ärofyllda hjältedöden och kärleken till sitt land är det som 

rättfärdigar dödsfallen. Här återkommer framstegstanken igen, tekniken har i NASA:s och 

Bushs resonemang förmågan att frälsa amerikanen men en viss offervilja krävs. Godhe 

synliggör detta i sitt resonemang angående kalla kriget och rädslan för kärnvapenkrig: ”Det 

var inget fel på kärnvapen om det bara fanns i de västerländska nationernas ägo. Den 

västerländska människan fick helt enkelt lära sig att leva i ett samhälle där risker var en del av 

vardagen”.78 Idag handlar det inte om kärnvapenkrig per se men argumentet är viktigt då det 

tangerar vetenskapen bakom kärnvapnet. Att vistas i rymden är farligt och tekniken långt ifrån 

säker. De risker man frivilligt utsätter sig för kommer dock enligt Bush och NASA att leda till 

framsteg som förbättrar människans tillvaro. Även den nationalistiska föreställningen 

återfinns i argumenten då man menar att ett avståndstagande från fortsatta investeringar i 
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rymdfart obevekligen kommer att leda till att andra nationer kommer att ta USA:s plats. Den 

framtida tekniken kommer alltså att hamna i händerna på andra nationer. Griffin gör som 

tidigare nämnt detta klart i sin artikel ”Why we Explore Space”. 79 JFK före honom påstod inte 

att det var riskfritt för människan att ge sig ut i rymden. Tvärtom påstod han att det var 

livsfarligt, någonting som Bush också betonar i sin vision om rymden. Kennedy påstod att han 

gjorde det för att visa omvärlden vilken stor nation USA var. Bush hävdar att han vill göra det 

för att framtidens generationer ska få ta del av alla de fördelar som ett sådant företag för med 

sig. Rymden är en sorts metaforisk skärseld med en förlösande potential. Tar man sig genom 

dess svårigheter väntar en enorm belöning för de modiga.  

 

Att övertyga allmänheten om rymdfartens betydelse är grundläggande för att få medel att 

överhuvudtaget ha en chans att realisera drömmarna. Den amerikanska populärkulturen är 

otvivelaktigt en bidragande faktor till föreställningen om den amerikanska kreationsmyten 

och i vissa fall även en produkt av den samma. Serier som Star Trek bygger helt och hållet på 

uppfattningen om amerikaner och deras omättliga behov av att utforska. Det man i Star Trek 

kallar för ”The Final Frontier” är givetvis den oändliga rymden, en väl vald skådeplats för den 

amerikanska kreationsmyten, där amerikaner likt tidiga sjökaptener utforskar de stora 

rymdhaven och gör nya upptäckter.  

 

Det kan verka som om vetenskap och populärkultur är två helt skilda världar men både 

Whitley och Ekström hävdar att vetenskapen inte är mer sluten och objektiv än andra typer av 

institutioner, de människor som verkar inom vetenskapen formas och påverkas av samhället 

och kulturen.80 Ett bra exempel på detta är NASA:s första rymdfärja Enterprise. Från början 

var det tänkt att den skulle heta Constitution men man ändrade sig och ordnade en 

namntävling, människor uppmanades att skicka in förslag och tävlingen slutade med att den 

första rymdfärjan fick samma namn som rymdskeppet i en av världens mest kända science 

fiction serier; Star Trek. I Constance Penleys bok NASA/Trek kan man läsa om hur NASA vid 

ett flertal tillfällen använt sig av Star Trek för att popularisera rymdprogrammet. 81 

De drivkrafter som är uppenbara i det material som undersökts har vid ett flertal tillfällen 

tagits upp. Det handlar om teknologiska framsteg som kan komma att gynna människor på 

jorden och då i första hand amerikaner. En annan drivkraft är jakten på utomjordiskt liv och 
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en större förståelse för skapelsen; hur planeter och liv uppstår. Man menar att detta på ett 

grundläggande plan skulle förändra synen på oss själva och vår plats i universum. Rädslan för 

att tappa positionen som världsledande nation är också påtaglig i texterna, det är en rädsla 

som är kopplad till de potentiella upptäckter inom vetenskap och teknik som utforskandet av 

rymden kan medföra. Denna drivkraft samsas med föreställningen om rymden som 

kosmopolitisk vision, där man understryker vikten av internationellt samarbete i samband 

med utforskningen av rymden. Godhe menar att det i populärvetenskaplig litteratur från 50-

talet fanns en tilltro på ”rymdprojektet som en annan väg ut ur det kalla krigets bipolära 

världsordning.”82 Idag finns inte den gamla fienden Sovjet kvar, med detta inte sagt att det 

världspolitiska läget idag skulle vara bättre. Idag för USA ett krig mot terrorism, från forskare 

hörs alarmerande rop om miljökatastrofer och den sinande oljan. Det faller sig naturligt att 

vända blicken mot himmelen och söka svaret på en annan plats än jorden.  

 

Av alla de uppenbara drivkrafter man finner i materialet är framstegstanken och 

föreställningen om den amerikanska kreationsmyten de prominenta. Det ligger i amerikaners 

natur att utforska och upptäcka; denna drivkraft är enligt Bush och NASA djupt rotad och 

anledningen till att USA insisterar på utvecklingen av rymdprogrammet. Ny teknik och 

vetenskapliga upptäckter blir ett resultat av amerikanens nyfikenhet och vilja att utforska 

rymden. Tekniken som skapas för detta ändamål kommer tillsammans med alla nya 

upptäckter i rymden att skänka välstånd till människor på jorden. 
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Diskussion 
 
Vad vill då Bush och NASA få ut av visionen om rymden? Det mest uppenbara svaret är att 

USA helt enkelt vill ut i rymden och att intentionerna är goda. I sina mer romantiska stunder 

vill även undertecknad tro detta. Efter att ha ställt materialet i relation till tidigare försök att 

popularisera rymden är det dock inte lika troligt att det är just rymden i sig som är det 

intressanta för Washington. 

 

Det är uppenbart att den popularisering som sker på både NASA:s och vita husets hemsida är 

laddade med symbolik och berättelser som genomgått en rekontextualisering. Kärnfelt hävdar 

att populärvetenskapen ofta bär filosofiska traditioner och talar ett politiskt, ideologiskt och 

ibland religiöst språk,83 något som man finner många exempel på. Det är en ambivalent 

inställning som presenteras, upprepningarna är många och vid flera tillfällen används en och 

samma historia både för att skrämma publiken och för att ingjuta hopp.  

 

Populariseringen av den samtida rymdvisionen påminner en hel del om USA:s tidigare försök 

under 1960-talet och man kan säga att många av de argument och berättelser som använts 

tidigare återanvänds i den samtida kontexten. Dessa har då tagit en annan form och 

presenteras på ett annorlunda sätt, berättelsen är dock den samma i grunden. Tidigare var det 

viktigt att komma först till månen för att visa världen vilken nation som var mest lämpad för 

att leda. Kampen stod då mellan Sovjetunionen och USA. Sovjet finns ej kvar men andra 

länder är nu på frammarsch, inte minst Indien och Kina som på allvar satt fart på sina 

ekonomier. Dessa nationer har tillsammans med andra visat ett stort intresse för rymdfart och 

delar USA:s vilja att etablera sig på månen. När NASA:s chef Michael Griffin pratar om 

vikten av det amerikanska rymdprogrammet och dess inverkan på USA och framtida 

generationer kan man anta att det är konkurrensen med bland annat ovannämnda nationer som 

man har i åtanke. 

 

Ungdomen och framtida generationer är två viktiga punkter som återkommer. Jag tolkar detta 

som att NASA säger sig vilja värna om framtida generationers bästa genom att se till att USA 

genom sitt rymdprogram även i fortsättningen kommer att vara en världsledande nation. Det 

handlar om att övertyga skattebetalarna om att de pengar som kommer rymdprogrammet till 
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godo är en investering för den kommande generationen, ett ansvar som måste axlas av 

människor i samtiden. Förutom att skapa förutsättningar för en bra framtid för de unga menar 

man även att ett levande rymdprogram kan inspirera ungdomar till att själva bidra till en 

bättre framtid då intresset för naturvetenskapliga studier enligt NASA sägs öka i och med ett 

rymdprogram. Under samma år som Bush annonserade sin vision om rymden kunde man läsa 

att antalet studenter som valde en naturvetenskaplig karriär minskade. Det är alltså inte 

långsökt att dra paralleller mellan den nya rymdvisionen och det minskande intresset för 

naturvetenskap. Godhe menar att det från 1940-talet och framåt i och med industrins 

rationalisering uppstod ett stort behov av tekniker och ingenjörer, en lång period av stigande 

välstånd rådde i världen.84 I USA var man världsledande inom bland annat automation och 

under rymdåldern fanns det gott om akademiker med teknisk bakgrund. Med den nya visionen 

om rymden tror man sig alltså kunna återskapa det förhållande som rådde under den 

amerikanska rymdindustrins glansdagar.  

 

Ungdomar ses som en resurs, deras intresse i naturvetenskapliga ämnen gynnar landets 

ekonomi och dess konkurrenskraft på den globala arenan, denna uppfattning görs klar i 

NASA:s officiella dokument.85 Tillspetsat kan man säga att ungdomar idag rekryteras till en 

kommande konflikt som går i vetenskapens tecken. USA:s regering vill även i fortsättningen 

vara världsledande inom forskning och vetenskap. Många andra länder som Kina och Indien 

utexaminerar civilingenjörer och forskare med en rasande fart. Detta är säkerligen ett 

orosmoment för den amerikanska regeringen som ser rymdprogrammet som ett medel för att 

öka de ungas intresse för natur- och tekniskt orienterade ämnen. Tittar man på NASA:s 

hemsida märker man att de satsar stora resurser på just barn- och ungdomsverksamhet, det är 

alltifrån tävlingar till stipendier.  

 

Den vacklande relationen mellan nationalistiska och kosmopolitiska visioner är också 

uppenbar. Man talar om vikten av samarbete och hur presidentens vision om rymden ska leda 

till gemenskap och samarbete nationer emellan. I andra texter finner man en starkt 

nationalistisk ton som pekar på USA:s ärorika förflutna samt nationens framtida position i 

förhållande till andra länder. Här används ungdomen och framstegstanken som argument. 

Denna tvetydiga inställning är inte i sig något unikt för vår tid. I Godhes avhandling kan man 
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läsa att det även på 50-talet fanns en ambivalent inställning till världsrymden där 

nationalistiska tendenser samsades med de mer kosmopolitiska visionerna. 86  

 

Det känns uppenbart att man från NASA:s sida är medveten om att man för en diskussion 

med en aktiv publik. Det är trots allt skattebetalarna som bestämmer rymdprogrammets 

framtid. Man kan därför i motsats till den linjära spridningsmodellen hävda att publiken har 

ett stort inflytande på visionen om rymden. Populariseringen måste alltså ske på ett sätt som 

tilltalar publiken, här använder man sig av det storslagna och fantastiska, amerikanens 

okuvliga nyfikenhet och vilja att utforska det okända. Tekniken och vetenskapen blir i det 

närmsta en övernaturlig kraft som bara väntar på att bli upptäckt där ute bland stjärnorna. Man 

hävdar även att det fortfarande finns en chans till liv i so lsystemet, kanske på någon av 

Jupiters månar. Nu precis som tidigare gäller det att vinna allmänhetens förtroende, 

populariseringen på NASA:s hemsida är en tankekonstruktion med få kopplingar i 

verkligheten. Människan har besökt månen vid ett antal tillfällen men det är ungefär där de 

faktiska erfarenheterna slutar. Man målar upp en bild av ”the new frontier” och i mitten av 

denna mytbild placerar man astronauten, människan som resterande delen av befolkningen 

kan identifiera sig med. 

 

För att återgå till Kärnfelts tanke om populärvetenskapen som bärare av filosofiska 

värderingar, kan man konstatera att detta återfinns på NASA:s hemsida. Den tidigare nämnda 

föreställningen om framstegstanken är en västerländsk föreställning som Svante Beckman 

preciserar på följande sätt:  

Framstegstanken har setts som den moderna världsbildens överordnade idé […].  Framstegstron har som 

en modern västerländsk politisk överideologi, en självklar ram inom vilken underordnade ideologier, som 

socialism, nationalsim, liberalis m och kommunis m presenterat alternativa uttolkningar av framstegets 

innebörd och krav.
87

   

 

Tron på tekniken genomsyrar det undersökta materialet, ingenstans finner man en negativ 

tanke gällande teknik och vetenskap. Som redan nämns i förra kapitlets sista stycke är tron på 

framstegstanken, det vill säga tekniken, det mest väsentliga i Bush och NASA:s argument.  

 

Det är gamla berättelser från den tidiga rymdåldern och decennierna innan som återkommer. 

Till skillnad från 1900-talets början behöver man idag inte övertyga någon då 

populariseringen av rymden redan skett en gång tidigare. Retoriken som användas i vår 
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samtida kontext talar inte om kärnvapenkrig eller kapplöpning till månen. Det man 

understryker är den amerikanska karaktären där man använder sig av krea tionsmyten. Man 

talar om framtiden och den tekniska utveckling som kommer att ske. USA måste delta i 

utforskningen av rymden för att inte hamna på efterkälke, ungdomen måste intresseras för 

teknik och naturvetenskap för att säkra nationens plats i världsekonomin och politiken. 

 

Det är en tydlig retorik där ett nationalistiskt tonläge brottas med den kosmopolitiska 

visionen. Man säger sig vara öppna för ett internationellt samarbete samtidigt som man 

påpekar vikten av att vara först och störst i rymden. Liv i rymden tangeras och vid många 

tillfällen tar man upp USA:s storslagna förflutna.  

 

 Godhe menar att det: ”handlar i princip om att återerövra framsteget (traditionen) och lösa 

problemen i samtiden genom framtida rymdfärder.”88 Detta är precis vad kreationsmyten och 

tilltron till tekniken handlar om. Det hela handlar om USA:s önskan att återuppleva känslan 

av äventyr och framgång som koloniseringen av den nordamerikanska kontinenten 

möjliggjorde. I samtiden försöker man alltså övertala allmänheten om att det förflutna 

kommer att återupprepas i det framtida rymdprogrammet. 

 

De nationalistiska intressena krockar med de argument som tangerar internationellt 

samarbete. Ett av argumenten som återkommer är ”säkerhet”, något som inte utvecklas i det 

undersökta materialet. Min tolkning är att USA genom ett framtida internationellt samarbete 

hoppas kunna skapa sig en bättre relation med vissa nationer. Nästa fråga blir då vilka dessa 

nationer kan tänkas vara? Jag har svårt att tänka mig att det inte finns en utarbetad plan eller 

åtminstone en önskan om vilka länder man skulle vilja ha ett samarbete med. Rymdindustri är 

ett högst kostsamt och högteknologiskt företag som kräver en enorm insats. I skrivande stund 

är det få av världens alla länder som har ett fungerande rymdprogram. Det är alltså inte så 

långsökt att anta att USA genom sin rymdvision försöker alliera sig med vissa nationer, 

antagligen några av de som bidragit till ISS.  

 

Kärnfelt påpekar att populärvetenskapen även kan tala ett religiöst språk, något som George 

W Bush är vida känd för. Jag har inte undersökt detta närmare men det kan vara värt att 

påpeka att NASA inte använder Gud i sitt material.  
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Ett argument som misshandlas rejält är just tanken på utomjordiskt liv, tanken i sig är 

intressant och visst hade det varit en av de största vetenskapliga upptäckterna i 

mänsklighetens historia. Det känns bara så banalt att använda sig av detta argument så fort 

man är i behov av publicitet eller pengar. Just skattepengar kan ses som en viktig del i 

populariseringen av rymden, på NASA:s hemsida får man en inblick i NASA:s historia, dess 

pågående arbete och de framtida uppdrag som man planerar i denna stund. Hur ska man få 

medel till att genomföra resor till månen och Mars och vem ska betala byggandet av den 

framtida rymdbasen på månen? Svaret är skattebetalarna, det är deras intresse som avgör 

rymdprogrammets framtid. NASA:s hemsida når ut till publiken och huvudsyftet med 

hemsidan är att vinna stöd för sin verksamhet. Det är därför inte konstigt att man målar upp 

rymden som ett naturligt nästa steg för människan. På hemsidan finner man bara positiva och 

fascinerande budskap som är till för att övertyga den egna befolkningen om vikten av 

NASA:s arbete. 

 

Vad kan det då finnas för andra bakomliggande drivkrafter till USA:s förnyade intresse för 

rymden? En adekvat gissning är att Bush på ett eller annat sätt försöker bättra på sitt och sin 

faders anseende. George Bush den äldre försökte redan 1989 återuppliva det amerikanska 

rymdprogrammet, syftet var att lägga grunden för en långsiktig plan som innefattade en 

permanent etablering av människan i rymden. Han lyckades aldrig övertala kongressen och 

det skulle dröja fram till år 2004 innan hans son George W Bush lyckades vinna stöd för en 

sådan idé. Bush den yngre har i och med sin vision om rymden lagt den första stenen i en 

vision som hans fader myntade i slutet av 80-talet.  

 

För övrigt har Bush ett eget anseende att tänka på, ett anseende som är starkt ifrågasatt. Det 

handlar om Irakkriget och de påstådda massförstörelsevapen man aldrig fann, andra 

brännande punkter är ryktena om CIA:s tvivelaktiga förhörsmetoder. På hemmaplan är det 

just Irakkriget som Bush fått kämpa med. När Bush blivit omval 2004 lanserade han sin idé 

om rymden. Efter att ha drivit USA till krig mot Irak året innan var det nog lämpligt att vända 

folks uppmärksamhet mot något mer konstruktivt än kriget i mellanöstern. Vad väcker 

nationalism och drömmar hos människor om inte rymden? Bushs vision om rymden kan 

kanske vinna tillbaka det amerikanska folkets gunst. Hur än befolkningen ställer sig till detta 

faller det sig naturligt att varje världsledande politiker vill bli ihågkommen för någonting 
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positivt, min uppfattning är att Bush med iscensättandet av visionen om rymden tror sig ha 

skapat sitt opus. 
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Epilog 
 
Under arbetets gång stötte jag vid ett flertal tillfällen på olika argument som var tänkta att 

försvara visionen om rymden. Ett av dessa ställde jag mig frågande till och det var argumentet 

om ”national security”. I det material som jag utgått ifrån återkommer detta argument ett fåtal 

gånger utan att det någonstans förklaras. Först antog jag att det handlade om hur ekonomisk 

framgång på ett eller annat sätt skulle kunna leda till större säkerhet för USA som nation. 

Dessa tankar fick jag revidera då jag i en artikel i Scientific American läste om hur George W 

Bush regering år 2006 lagt fram en policy för styrning av det amerikanska rymdprogrammets 

aktiviteter i rymden samt hur USA ser på konkurrens från andra nationer. 89 En studie som 

synliggjort detta dokument och ställt det i förhållande till den mer publika visionen om 

rymden hade varit intressant.  
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