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rymdområdet har i Sverige åter kommit 
på agendan i säkerhetspolitiska sammanhang. 
Med många år av säkerhetspolitiskt och mili-
tärt fokus på operationer långt borta tillsam-
mans med resursstarka partners och med ett 
nedtonat nationellt hot är det kanske inte så 
konstigt att rymden som operativ och stra-
tegisk domän nästan glömts bort i Sverige.  
I sin intressanta, framåtblickande och väl-
skrivna doktorsavhandling The Emerging 
Outer Space Order, Professional Orders, 
Heterarchy, Hypermodernity and Political 
Reason behandlar major Lisa Justesen den 
snabbt växande nyordningen inom rymd-
domänen och vilka konsekvenser detta har 
för situationen på jorden.

Avhandlingens ambitiösa huvudtes är – 

… how can we understand the kind of order  
that is emerging in outer space and the 
impact that this order has on the broader 
world order?

Författarens sätt att hantera och ifrågasät-
ta tesen är en bred empirisk och teoretisk 
analys av den framväxande rymdordningen.

Analysen och resonemangen i avhand-
lingen tar ett bra och relevant avstamp i det 
faktum att icke traditionella aktörer tar allt 
större plats i rymden samtidigt som traditio-
nella aktörer också gör nya och stora sats-
ningar. De nya aktörerna kännetecknas av 
tidigare inte tydligt förkommande egenska-
per som affärsmöjligheter, globalism och pri-
vata satsningar. Tekniska landvinningar och 
kommersiella möjligheter ligger tillsammans 
med det aktuella storpolitiska landskapet 
också bakom det pånyttfödda intresset för 
rymden enligt författaren.  Samtidigt menar 
hon att det finns stora beroenden och risker 
som är i mångt och mycket okända för den 
breda allmänheten och för beslutsfattare. 
Störningar i de rymdbaserade tjänsterna har 
stor och bred påverkan på samhället. Den 
ordning som har varit gällande i rymden har 
varit stabil och förutsägbar eftersom den har 
hanterats och designats av ett fåtal starka 
huvudsakligen statliga aktörer, en ordning  
som i allt väsentligt har sitt ursprung i det 
kalla krigets maktkamp. Ordningen har ut-
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gått från att aktörerna har haft ett ömsesi-
digt säkerhetspolitiskt intresse av stabilitet 
i rymden.

Avhandlingen visar att den typ av ny ord-
ning som nu växer fram i rymden bäst kan 
beskrivas som heterarkisk. Det vill säga som 
ett system som kan beskrivas som en ordning 
där det finns flera parallella, professionella 
(bl  a statliga och privata) och föränderliga 
strukturer för beslut och dikterande av regler. 
Författaren konstaterar också att de veten-
skapliga, kommersiella och militära profes-
sionella aktörerna är särskilt inflytelserika för 
att fastställa den föränderliga riktningen för 
den bredare nya rymdordningen. Grundat i 
ett flertal observationer anför författaren att 
den framväxande rymdordningen förebådar 
en övergång till hypermodernitet. Begreppet 
hypermodernitet innebär här att med tek-
nikens hjälp så länkas människor och tek-
niska system samman på ett sätt som aldrig 
tidigare har varit möjlig. Här spelar rymden 
en avgörande roll som ett kommunikations-
bälte för bland annat internet, 5G-nät, till-
gång till Internet of Things (IoT) och avan-
cerade AI-funktioner överallt på jordytan 
samtidigt över tiden. Övergången till det hy-
permoderna globala samhället sker gradvis 
och i takt med att konstellationer av satel-
liter för höghastighetsinternet lanseras. Det 
kan vara intressant att veta att Elon Musks 
Spacelink, som är kommersiella konstella-
tioner av satelliter för leverans av internet 
från rymden, har idag ca 1400 satelliter på 
plats i bana runt jorden och planen är att 
ha 12000 satelliter i bana i ett första steg 
och 42000 i steg nummer två. Därtill kom-
mer andra liknande initiativ som till exem-
pel OneWeb och Amazons Kuiper Project.

Ett av det bärande och grundläggande kon-
kluderande argumenteten i avhandlingen är 
att den förändring som hypermoderniteten 
innebär ,i kombination med en heterarkisk 
ordning, kommer att påverka det politiska 
landskapet och att de politiska företrädarna 
inte har insett detta ännu. Det innebär i sin 
tur att avhandlingen pekar på att det blir 
sammanflätade kommersiella, vetenskapliga 
och militära system som kommer att vara 
tongivande för normbildningen och utveck-
lingen i rymden.  Författaren menar också 
att den politiska sfären i många fall inte har 
den kapacitet och förmåga som behövs för 
att driva och leda normbildningen och att 
multinationella organisationer som till ex-
empel FN gör goda försök att vara ledande 
men att vetenskapliga, militära och kom-
mersiella nätverk är de egentliga ledarna av 
den nya ordningen i rymden. Avhandlingen 
pekar också på att sättet våra politiker har 
för att vara politiska kommer behöva att för-
ändras som en följd av den tekniska utveck-
lingen. Detta gäller särskilt för utvecklingen 
av kommande normer och den ordning som 
ska gälla för att hantera kommande steg i ut-
vecklingen i rymden som till exempel skulle 
kunna vara att baser på andra himlakrop-
par ska etableras och resurser från asteroi-
der ska utvinnas.

Sammantaget är avhandlingen välskriven 
och kunskapstät. För den som vill fördjupa 
sig i politiska konsekvenser av  den veten-
skapliga, kommersiella och militära utveck-
lingen i rymden kan vidare läsning av major 
Justesens avhandling rekommenderas.

Recensenten är generalmajor och tidigare 
flygvapenchef. Han är ledamot av KKrVA.


