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1 INTRODUKTION TILL DOKUMENTET FRÅGOR OCH SVAR 

Syftet med det här dokumentet är att ge stöd till ESA:s talespersoner när de förbereder sig 
för att interagera med medier, beslutsfattare eller allmänheten. Dokumentet inleds med 
"talpunkter": en uppsättning nyckelbudskap som ska förmedlas i första hand och så långt det är 
möjligt i varje interaktion. De mest väntade frågorna ställs sedan tillsammans med de ESA-
meningar som används som svar, organiserade i tre delar: 1. Högaktuella ämnen, 2. Vanliga frågor 
och svar om astronauter, 3. HR och juridiska frågor. 

Det här dokumentet kommer också att användas som referens för den ESA-grupp med 
dem som svarar först på sociala medier för att säkerställa samstämmighet och konsekvens i alla 
medlemsstater och under hela marknadsföringskampanjen. Under marknadsföringskampanjen 
kommer DG-C fortsätta att samla in nya relevanta frågor och svar för att förbättra kvaliteten på det 
här dokumentet och se till att talespersonerna har tillgång till den senaste versionen. 
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1.1 De viktigaste talpunkterna: Kampanj för val av astronauter 
 
 ESA söker en ny generation astronauter till den befintliga astronautgruppen för alla 

ESA-uppdrag  
 

 ESA vill ta den första europeiska kvinnan och mannen till månen 
 

 Att bli astronaut är en möjlighet bland många andra 
 

 Det finns flera inspirerande sätt att delta i rymduppdrag:  Tillbaka till jorden – du klarar det 
 www.esa.int/careers 
 

 Under de kommande tio åren kommer ESA att rekrytera 100 personer per år: ESA 
söker den nya generationens rymdexperter för rymdens framtid i Europa 
 

 ESA söker personer som känner i hjärtat att de är européer, som noga agerar enligt 
etiska värderingar, såsom integritet, rättvis och jämlik behandling, dialog och 
öppenhet. 
 

 ESA söker efter människor som bryr sig! #SpaceCare  

  

http://www.esa.int/careers
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1.2 De viktigaste talpunkterna: Kampanj för val av parastronauter 
(Se detaljerade frågor och svar i avsnitt 2.5) 
 
 Rättvis representation av alla delar av samhället och delaktighet är ett mycket viktigt 

fokusområde för ESA. 
 

 För att omvandla detta fokus till handling inleder ESA Parastronautprojektet 
 

 Parastronautprojektet är ett pilotprojekt som syftar till att öppna dörren till en 
karriär som astronaut för en del av samhället som hittills har uteslutits från 
rymdfärder: personer med fysisk funktionsnedsättning. 
 

 Det är första gången som en rymdorganisation tar sig an ett projekt av denna 
storlek och typ 
 

 Det finns naturligtvis många okända faktorer idag för att vi ska förstå exakt hur vi 
kan låta en astronaut med funktionsnedsättning flyga på ett säkert och meningsfullt 
uppdrag, men vi har bestämt oss för att anta denna utmaning. 
 

 En genomförbarhetsstudie kommer att visa hur genomförbart det är att låta en 
astronaut med funktionsnedsättning att utföra ett säkert och meningsfullt 
rymduppdrag. 
 

 Den eller de person(er) som väljs ut av Parastronautprojektet kommer att vara med i 
reserven med ESA-astronauter 
 

 Man har ännu inte fastställt om och hur den eller de utvalda personerna i reserven 
kan bistå ESA i genomförbarhetsstudien  
 

 Pilotaspekten i det här projektet innebär att vi börjar med att publicera en 
platsannons riktad till personer som har alla kvalifikationer som krävs för arbetet 
som astronaut och följande funktionsnedsättningar: 

• Personer som har en nedsättning i de nedre extremiteterna (t.ex. på grund av 
amputation eller medfödda nedsättningar) enligt följande:  

o Nedsättning i vristen i ena eller båda fötterna (amputation på grund av 
fraktur i mellanleden) 

o Nedsättning i benet nedanför knäet i ena eller båda fötterna  

• Personer som har en benlängdsskillnad (lemmar som saknas eller förkortade 
lemmar vid födseln eller till följd av trauma) 
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• Korta personer (< 130 cm) 

 Man kommer att gå ut med två separata annonser, men urvalsprocessen kommer att 
sker på ett integrerat sätt. 
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2 HÖGAKTUELLA ÄMNEN: ALLMÄNNA FRASER 

Uttalanden för att svara sammanhängande och konsekvent på polemiska frågor  

2.1 Introduktion av roller 
Förklara varför ESA skapade en ny urvalsstruktur: karriärastronaut jämfört med 
projektastronaut 

 
Kort förklaring 

Olika nya astronautprofiler har skapats för att ge ett mer kunna ge ett mer flexibelt svar på 
ytterligare flygmöjligheter som uppenbarar sig i framtiden. 

• Karriärastronauter (kår): Karriärastronauter blir fast anställda hos ESA. Det är vägen mot 
gäller långvariga uppdrag, väldigt synliga uppdrag som att leda ett uppdrag och extremt 
komplexa eller extraordinära uppdrag (t.ex. månuppdrag). Dessa astronauter är officiella 
ESA-talespersoner och kommer att företräda ESA officiellt, utåt mot allmänheten. 

Kandidater i den aktuella uttagningen som har fått godkänt på alla tester men som i slutändan inte 
rekryteras kommer att erbjudas möjlighet att ansluta sig till astronautreserven. De utvalda 
personerna kommer inte anställas av ESA omedelbart efter att ha anslutit sig till reserven med 
astronauter, utan stanna hos sin nuvarande arbetsgivare. Det öppnar vägen för framtida uppdrag.  

• Projektastronauter (reserv): Projektastronauter kommer inte att vara fast anställd 
personal inom ESA, utan har möjlighet att få arbeta för ESA via astronautreserven när en 
specifik flygmöjlighet identifieras, som är kopplad till ett projekt. Det skulle kunna vara ett 
extrauppdrag som sker utöver ESA:s rättigheter ombord på ISS, ett kommersiellt uppdrag 
eller en möjlighet som ESA och/eller dess medlemsstater kan vilja ta, som kräver att en 
europé skickas ut i rymden. Ett sådant uppdrag är till sin natur tidsbegränsat. 
 

Dessa personer kommer att få en tillfällig anställning kopplad till uppdraget, som planeras vara i 
högst fyra år, i enlighet med ESA:s standardavtal för tidsbegränsade anställningar. I slutet av 
denna anställningsperiod lämnar de den europeiska astronautkåren. Reservastronauter kan också, 
teoretiskt sett, bli heltidsanställda karriärastronauter under vissa omständigheter. 
Reservastronauter kommer dessutom att ha möjlighet att kallas till de sista stegen i processen för 
nästa kampanj för val av astronauter. Reservastronauter kan komma från medlemsstater som 
bidrar till ESA:s rymdprogram, human spaceflight programme, associerade medlemsstater eller en 
ESA-medlemsstat som är villig att finansiera ett särskilt uppdrag enligt definitionen ovan. 

Under den tid som astronauterna är med i reserven och inte tilldelas något uppdrag kommer de att 
ha ett konsultavtal med ESA och kommer därmed inte att kunna tala på byråns vägnar. 
Ersättningen, varaktigheten och villkoren för detta konsultavtal har ännu inte fastställts. 

 
 

Vilka är fördelarna med att ha en reserv med astronauter? 
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• Observera att det här formatet inte påverkar omfattningen av eller antalet karriärastronauter 
• För det första ger det större flexibilitet: ESA anpassar sig för att möta en framtid som står 

inför ständiga förändringar och ser till att kunna vara mer lyhörda för nya möjligheter som 
uppstår.  

• För det andra ökar det chanserna för de nya ESA-medlemsstaterna att få upp en av sina 
medborgare i rymden. Det ökar i sin tur möjligheten att få in nya och innovativa förslag när 
det gäller användning (vetenskap och utbildning). 

• Astronauterna i reserven kommer att komma från mer varierande karriärbakgrunder och 
sedan återgå till sin tidigare karriär, vilket bygger fler broar mellan ESA/rymden och det 
europeiska samhället. 

• Det hjälper ESA att kanalisera kommersiella möjligheter: systemet med reservastronauter 
ökar möjligheterna för medborgare från länder som är mindre bidragsgivare att få flyga ut i 
rymden. Dessa personer, även om de ännu inte är utbildade, väljs ut och certifieras av 
ESA, de är kända för allmänheten och är kanske redan ambassadörer i sitt hemland, de 
underrättas och är redo att utbildas av ESA. 

• Se det ur astronauternas synvinkel, som är högt kvalificerade individer: vi ökar möjligheten 
för dem att återgå till sina arbeten och yrken (inom undervisning, ingenjörsvetenskap, 
hälso- och sjukvård, som piloter etc.) berikade med unik arbetslivserfarenhet. 

Särskild anmärkning till talespersoner: 

• Var tydlig: Om du är med i reserven finns det i regel en liten chans att väljas ut till projekt- 
eller karriärastronaut och få ett rymduppdrag 

• Reservlistan förnyas vid varannan kampanj för val av astronauter. Därmed har de som är 
med på listan möjlighet att bli projekt- eller karriärastronauter under två kampanjer.  

• Astronauter i reserven kommer automatiskt att ha möjligheten att vara med i intervjufasen 
för nästa kampanj för val av astronauter  

 

2.2 Internationellt sammanhang 
Det finns inte tillräckligt med bekräftade flygmöjligheter för ESA-astronauter i 
framtiden/ESA är starkt beroende av att internationella samarbetspartner behåller 
sin inriktning för att få flygmöjligheter. Varför rekryterar ESA nya astronauter? 

 
• Det är byråns ansvar att trygga en smidig kunskapsöverföring från en klass astronauter till 

nästa. Det tar tid att rekrytera och utbilda nya astronauter och när den nya klassen är redo 
att flyga kan nya möjligheter mycket väl ha uppenbarat sig. 

• Senast vi genomförde en sådan kampanj (2008) fanns det inte heller så många bekräftade 
flygmöjligheter. I slutändan har dock den här nya klassen tillbringat mer tid i rymden än 
någon tidigare astronautklass. 

• De framtida möjligheterna ser ut som följer: 
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o Ytterligare vetenskapliga ISS-uppdrag som varar under en lång tid 
o Artemisprogrammets uppdrag till månen 
o Flygmöjligheter till följd av nya partnerskap (det vill säga med Kina eller 

kommersiella partner) 
• Vi håller för närvarande på att bygga upp ett ESA-program för månvetenskap, ESA Moon 

Science programme, för framtiden, och vi kommer att behöva ESA-astronauter för att 
genomföra det. 

• Förutom själva rymdfärderna finns det många andra parallella relaterade arbetsuppgifter 
som det behövs folk till (stöd till ESA:s verksamhet, forskning och/eller tekniska projekt) där 
astronauternas kunskaper är oerhört värdefulla. 

 

2.3 Mångfald och inkludering 
Det finns ett starkt politiskt engagemang i rekryteringsprocessen: Medborgare i alla 
medlemsstater bjuds in att ansöka, men de kommer att diskrimineras på grund av 
sin nationalitet. Hur handskas ni med det? 

• Det är ett faktum att endast medborgare från ESA-medlemsstater och associerade stater 
kan ansöka. Inom denna grupp kommer dock urvalsprocessen inte att diskriminera sökande 
på grund av nationalitet. I den slutliga rekryteringen kommer många kriterier att beaktas, 
däribland medlemsstaternas stöd till ESA:s forskningsprogram. 

• Närmare information om valet av astronauter: 
o Det är ett faktum att nationalitet inte har någon betydelse under urvalsprocessen, 

det handlar bara om kompetens. I slutet av den ett år långa urvalsprocessen 
sammanställer kommittén en lista över alla sökande som är behöriga att påbörja en 
grundutbildning som astronaut och lämnar in den till ESA:s verkställande ledning. 

o Sedan är det verkställande ledningens skyldighet att rekrytera astronauter för att 
säkerställa en balanserad representation av medlemsstater. 

o Därmed utesluter vi inte att bidragen från mindre bidragsgivare kan öka. Det innebär 
att det är möjligt för mindre medlemsstater (eller associerade stater) att överväga att 
öka sitt bidrag till programmet genom att finansiera ett visst forskningsprojekt och på 
så sätt utnyttja möjligheten att välja en av sina medborgare som astronaut. 

o ESA kommer att sträva efter en bra blandning av representanter i den europeiska 
astronautkåren för större och mindre bidragsgivare till European Exploration 
Programme. 

• När det gäller rekryteringsvågen inom ESA: 
o Regeln är enkel: Först kompetens, sedan mångfaldskriterier. I dessa ingår 

nationalitet och kön. Vi följer vårt regelverk och arbetar för att göra ESA:s 
arbetsstyrka representativ för medlemsstaterna samtidigt som vi tar hänsyn till 
faktorer som mångfald. 
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ESA är mansdominerat. Är inte det en svaghet när man sätter upp villkoren för en 
rekrytering med jämn fördelning mellan könen? 

 
• Under de senaste åren har rekryteringen till ESA varit mycket balanserad när det gäller 

könsfördelning (omkring 40 procent) och antalet kvinnor i ESA ökar stadigt (i dag omkring 
30 procent av personalen).  

• I strävan efter en opartisk urvalsprocess när det gäller astronauter kommer uttagningen att 
övervakas enligt följande: 

o ESA:s mångfaldschef är en integrerad del av urvalsgruppen och deltar i varje steg i 
hanteringen av urvalsprojektet. 

o Personalavdelningen (HR) värnar om mångfalden och är också en integrerad del av 
urvalsgruppen 

o Uttagningskommittén kommer att vara diversifierad och gå igenom en särskild 
"implicit/undermedveten" fortbildning om fördomar.  

• Som världens mest internationella rymdorganisation vet vi att mångfald är en tillgång och 
därför är vårt mål att uppnå maximal mångfald, med fokus på jämn könsfördelning i 
astronautkåren: 

• I Europa finns det omkring 12 procent kvinnor inom de yrken som normalt leder till 
rekrytering som astronaut. 2008 hade vi 16 procent kvinnliga sökande. Det återspeglades av 
att 1 av de 6 astronauter som i slutändan valdes ut var kvinnor.   

o Den här gången satsar vi på att locka fler kvinnor att ansöka och därmed öka 
andelen kvinnliga sökande i syfte att öka våra möjligheter att välja en kår med 
jämnare könsfördelning.  

o Vår kommunikationskampanj är inriktad på att hitta förebilder bland och identifiera 
yrkesarbetande kvinnor. 

Kan personer med funktionsnedsättning söka? 

Eftersom det i hög grad beror på vilken typ av funktionsnedsättning det rör sig om och graden av 
funktionsnedsättning bedöms det från fall till fall i utvärderingsfasen. Observera att det kommer att 
finnas en särskild utlysning av möjligheten att söka till astronautreserven och du kan läsa mer om 
ansökningskriterierna i dokumentet (Se avsnitt 2.5). 
 

Hur ser ESA:s policy för mångfald och inkludering ut? 

Ända sedan ESA bildades 1975 har ESA varit en plats för integration för europeiska länder och 
deras invånare, som drar nytta av det stora välståndet och mångfalden i de kulturer som de 
representerar.  
ESA är en arbetsgivare som ger lika möjligheter, som har ett åtagande om att uppnå mångfald 
bland de anställda och skapa en inkluderande arbetsmiljö. Därför välkomnar vi ansökningar från 
alla kvalificerade kandidater oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, tro, ålder, funktionsnedsättning 
eller annat.  
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I ansökningsomgången 2021–2022 vill vi särskilt uppmuntra kvinnor att söka eftersom vi är mycket 
måna om att få en jämnare könsfördelning i den befintliga astronautkåren.  
 
Vi har ännu mer spännande nyheter: För första gången i mänsklighetens historia kommer ESA att 
välja ut en eller flera personer med fysiska funktionsnedsättningar till astronautreserven (se avsnitt 
2.5). ESA genomför också en studie som visar hur genomförbart det är att låta en astronaut med 
funktionsnedsättning utföra ett säkert och meningsfullt rymduppdrag. Man har ännu inte fastställt 
om och hur den eller de utvalda personerna i reserven kan hjälpa ESA i genomförbarhetsstudien 
Mer information om detta banbrytande arbete finns i platsannonsen på ESA:s karriärwebbplats. 

2.4 Rekrytering och urval 
 
Följande avsnitt tar upp den eventualiteten att det skulle finnas en oproportionerlig mängd kvinnliga 
utnämnda i slutet av processen jämfört med branschgenomsnittet/riktmärket. 
 

Finns det dolda kvoter i urvalsprocessen? 

Avfärda påståendet:  
• I vår kampanj för att främja valet av astronauter fokuserade vi den här gången på att bättre 

nå ut till talanger som återspeglar en större representation av det europeiska samhället, i 
syfte att öka mångfalden av sökande.  

• 2022 har vi, även om mycket återstår att göra på området mångfald och lika möjligheter, en 
mer diversifierad kår på grund av de många aktörer i olika delar av samhället som arbetar 
för att förverkliga detta mål. 

• Vår kommunikationskampanj för valet var särskilt inriktad på att nå människor från alla 
områden i samhället. 

 
I följande avsnitt behandlas den eventualiteten att könsfördelningen i reserven av astronauter som 
valts ut är otillfredsställande för den allmänna opinionen. 
 

• Om det är få kvinnor som söker: Gå tillbaka och kontrollera andelen kvinnliga ansökningar 
för att motivera det låga antalet tillsatta 

• I en positiv anda belysa att vi har gjort vårt yttersta för att nå ut via våra medlemsstater och 
associerade stater för att uppnå mångfald och uppmuntra personer från alla områden i 
samhället att söka 

• Många aktörer i olika delar av samhället arbetar för en jämnare könsfördelning. I vår 
kampanj fokuserade vi också på att locka människor från alla samhällsgrupper. Var ödmjuk 
och äkta,  uppenbarligen var det inte tillräckligt, och det är något vi måste fundera över. 

Är rekryteringsprocessen könsdiskriminerande? 

Absolut inte. Förutom vissa könsspecifika medicinska undersökningar är de psykologiska, 
medicinska och pedagogiska kraven identiska för alla kön. ESA är en arbetsgivare som ger alla lika 
möjligheter och uppmuntrar starkt människor av alla kön att söka i kampanjen för val av 
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astronauter 2021. Fysisk kondition och kardiovaskulär hälsa bedöms alltid individuellt och 
målvärdena anpassas till de fysiologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. 

2.5 Parastronautprojektet 
 
Förord och redogörelse 

Det här är ett pilotprojekt. 

ESA söker efter personer som är psykologiskt, kognitivt, tekniskt och yrkesmässigt kvalificerade att 
bli astronauter, men som har en fysisk funktionsnedsättning som normalt skulle hindra dem från att 
bli valda på grund av de krav som ställs i och med användningen av den nuvarande 
rymdmaskinvaran. ESA är beredda att investera i nödvändiga anpassningar av rymdmaskinvaran i 
ett försök att göra det möjligt för dessa i övrigt utmärkta yrkesutövare att vara med i besättningen 
på ett säkert och meningsfullt rymduppdrag.  
 
Det finns många okända faktorer som ligger framför oss, och det enda löfte vi kan ge i dag är ett 
allvarligt, hängivet och ärligt försök att bana vägen till rymden för astronauter med 
funktionsnedsättning. 
 
Parallellt med Parastronauturvalet inleder vi en studie för att arbeta internt, med internationella 
partner och med amerikanska leverantörer av besättningsfordon för att identifiera möjliga 
anpassningar för att så småningom göra det möjligt för en astronaut med funktionsnedsättning att 
flyga. 
 
Det här projektet kommer att ge en eller flera personer möjlighet att flyga, och längs vägen kommer 
det dessutom att leda till innovationer och andra fördelar för framtida besättningars säkerhet och 
effektivitet. 

 

Fördelarna med inkludering 

Eftersom vi anser att forskning är en kollektiv ansträngning måste vi utöka reserven av talanger så 
att vi kan förlita oss på den för att fortsätta göra framsteg i vår strävan. Ett effektivt sätt att göra det 
är att inkludera fler begåvade människor av olika kön, ålder och bakgrund, men även personer med 
särskilda behov, personer med funktionsnedsättning. 

Just nu är vi på ruta noll. Dörren är stängd för personer med funktionsnedsättning. Med detta 
pilotprojekt har vi ambitionen att öppna den dörren och ta ett språng, att gå från noll till ett.  

Två aspekter är avgörande för oss: uppdraget bör vara lika säkert och meningsfullt som alla 
andra uppdrag som utförs av en professionell astronaut. 

Vi är inte experter på området funktionsnedsättningar och det är därför som vi har börjat med att be 
det främsta expertorganet på området om hjälp – Internationella paralympiska kommittén – och vi 
har använt den tabell som de har utvecklat genom åren för att kategorisera de olika typerna av 
funktionsnedsättning och graden av funktionsnedsättning. 
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Vi har sedan gjort något mycket enkelt: vi har utvärderat varje kategori i förhållande till vår egen 
expertis och våra egna kunskaper om förutsättningarna för ett säkert och meningsfullt 
rymduppdrag.  

Sedan har vi gett dem tre olika märkningar:  

1) Rött: När typen och graden av funktionsnedsättning inte var kompatibel med uppgiften eller 
inte var det på ett säkert sätt 

2) Grönt: När typen och graden av funktionsnedsättning inte var helt kompatibel med uppgiften 

3) Gult: När typen och graden av funktionsnedsättning skulle kunna bli fullt kompatibel med 
uppgiften med vissa justeringar, ändringar eller innovationer  

Som en del av Parastronautprojektet gör vår personal ytterligare en bedömning av vad vi behöver 
för att garantera en nominell nivå av individuell och kollektiv säkerhet för ett sådant uppdrag.  

Med detta projekt kommer vi att göra allt vi kan för att främja dessa förändringar i samarbete med 
leverantörer inom rymdfart och internationella partner.  

 

Vad måste hända för att en astronaut med funktionsnedsättning ska kunna flyga? 

Rent konkret har vi påbörjat ett projekt med uppgiften att belysa de många okända faktorerna och 
klargöra förutsättningarna för ett säkert och meningsfullt rymduppdrag för en astronaut med 
funktionsnedsättning.  

Vi har tillgång till flera verktyg för detta: Tekniska studier, parabolflygningar, analoga uppdrag, 
samtal med internationella partner och leverantörer inom rymdfart.  

När dessa förutsättningar tydliggörs, och när anpassningar och eventuellt innovationer har införts 
hoppas vi kunna bana vägen för att låta denna/dessa astronaut(er) flyga. 

Ja, det finns många okända faktorer i detta, det vet vi. I dag vet vi inte heller om vi kan ge svar på 
alla frågor. Men det krävs mod för att börja, för att ta det första steget, och det är vad vi gör i dag. 
 
Grad och typ av funktionsnedsättning? Mest sannolika funktionsnedsättning?  

Pilotaspekten i det här projektet innebär att vi börjar med att publicera en platsannons riktad till 
personer som har alla kvalifikationer som krävs för arbetet som astronaut och följande 
funktionsnedsättningar: 
 

• Personer som har en nedsättning i de nedre extremiteterna (t.ex. på grund av amputation 
eller medfödda nedsättningar) enligt följande:  

o Nedsättning i vristen i ena eller båda fötterna (amputation på grund av fraktur i 
mellanleden) 

o Nedsättning i benet nedanför knäet i ena eller båda fötterna 
• Personer som har en benlängdsskillnad (lemmar som saknas eller förkortade lemmar vid 

födseln eller till följd av trauma) 
• Korta personer (< 130 cm) 
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Denna förteckning är resultatet av en inledande bedömning som har visat att personer med dessa 
funktionsnedsättningar fortfarande kan utföra alla de uppgifter som krävs av en professionell 
astronaut. 
 
Varför inte när det gäller psykiska funktionsnedsättningar? 

Samma som ovan: Till pilotprojektet Parastronaut letar ESA efter personer som är psykologiskt, 
kognitivt, tekniskt och yrkesmässigt kvalificerade för att bli astronauter. 
 

Varför tänker ESA välja en astronaut med funktionsnedsättning och låta personen 
flyga? 

Inkludering: Om det är något vi har lärt oss genom att arbeta ombord på den internationella 
rymdstationen (ISS) är det att det finns ett stort värde i mångfald. Att inkludera människor med 
särskilda behov innebär också att man drar nytta av deras speciella erfarenhet, förmåga att 
anpassa sig till en ovänlig miljö och synsätt. 
Ansvar: I dag har vi en stark övertygelse om att det finns ett sätt att möjliggöra denna grad av 
inkludering i astronautkåren och på den internationella rymdstationen, vilket gör att vi känner att vi 
har ansvar för att åtminstone försöka. 
Leda genom exempel: Det är vår förhoppning att tänja på gränserna i frågan om 
funktionsnedsättning på arbetet och inspirera människor med särskilda behov att söka jobb inom 
ESA och rymdindustrin. 
Lära av våra olikheter: Våra astronauter utför ett stort antal experiment inom livsvetenskap i 
rymden, och att låta människor med särskilda behov utföra sådana experiment skulle kunna ge en 
del nya, häpnadsväckande resultat inom livsvetenskapen till gagn för ännu fler människor på 
jorden. 
 
Varför just nu? 

Under årtiondet sedan den senaste uttagningen av ESA-astronauter 2009 har samhällets 
förväntningar på mångfald och inkludering förändrats. Den höga kostnaden för ESA:s rymdprogram, 
human spaceflight programme (som finansieras av de europeiska skattebetalarna) innebär att ESA 
inte kan bortse från dessa förändringar. Rättvis representation av alla delar av samhället är ett 
mycket viktigt fokusområde både för regeringar, institutioner och företag. Det är synligt inom 
rymdsektorn och är något som uttrycks starkt till ESA av nationella delegationer. Därför måste ESA 
också ta till sig förändringen för att förbli relevanta, särskilt för de yngre generationerna.  
 
En jämn könsfördelning har inte uppnåtts på ESA och ni tar redan itu med nästa 
utmaning: hur ser det övergripande mångfaldskonceptet ut? 

Vi inser verkligen att det finns utrymme för förbättringar när det gäller könsfördelningen inom ESA, 
och det är ett ämne som vi hanterar genom konkreta åtgärder. För oss handlar mångfald dock inte 
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bara om jämställdhet, utan också om generation, geografi och inkludering. Det får oss att också ta 
ansökningar från människor med särskilda behov i beaktande. 
 
Vad kan vi lova från början? Varför rekrytera någon utan garanterade flygningar? 
Varför inte börja mindre (parabolflygning, deltagare på rymdfärder etc.)? 

I dag har vi mycket riktigt inte möjlighet att garantera någon flygning för den eller de utvalda 
personerna. När man gör något för första gången så är det som när man är på en 
forskningsexpedition – svaret finns inte nedskrivet på baksidan av en bok. Vi inte lova att vi 
kommer att lyckas, men vi lovar att försöka så gott vi kan och på största allvar. ESA har redan inlett 
ett särskilt projekt som syftar till att tala med leverantörer inom rymdfart och internationella partner 
för att analysera de åtgärder som ska vidtas för att bana vägen och inkludera den eller de personer 
som ska väljas ut till att flyga, inte som enkla turister, utan som fullvärdiga besättningsmedlemmar i 
ett ISS-uppdrag. Att bana vägen i samarbete med internationella institutionella och kommersiella 
partner kommer troligen också att främja en hel del innovation när det gäller förfaranden och teknik 
för utbildning i bemannad rymdfart, uppskjutning, verksamheten ombord och landningen. Slutligen 
kan man konstatera att det faktum att vi nu har personer som vi vill ska flyga kommer ge mycket 
större relevans för våra försök att bana vägen för personer med funktionsnedsättningar.  
 
Hur kan man garantera säkerheten under dessa förhållanden (utbildning, 
uppskjutning, ombord, landning)? 

ESA kommer att samarbeta med leverantörerna och internationella partner för att säkerställa att 
alla säkerhetskrav uppfylls, antingen genom att anpassa maskinvaran eller genom att utveckla 
särskilda operativa förfaranden. 
 
Kommer astronauterna med funktionsnedsättning att särbehandlas på något sätt 
(utbildning, uppskjutning, ombord, landning)? 

Det är det som ovan nämnda projekt kommer att komma fram till. Eftersom det här aldrig har gjorts 
tidigare kommer det att förekomma någon typ av "särbehandling" som gör det möjligt för enskilda 
personer att nå målen med rymdfarten. Men det är det som är syftet med det.  
 
Vilka tekniska anpassningar måste göras? Kommer leverantörerna inom rymdfart 
att anpassa sätena, kommer ISS att behöva förändras? Kommer utformningen av 
delar av gateway att ändras? Justeringar i grundutbildningen? 

Allt detta är relevanta frågor som man kommer att försöka besvara i ovan nämnda särskilda 
projekt. 
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Varför bjuder de andra parterna inte in personer med funktionsnedsättning att bli 
astronauter? Håller de med er? Vad kommer ESA att göra om internationella 
partner eller medlemsstater inte håller med? 

Återigen, som alltid när man gör något för första gången, finns det ingen garanti för framgång. Vi är 
beredda på att det blir ett svårt projekt med många okända faktorer, men vi är verkligen övertygade 
om dess värde för ESA och samhället som helhet, och vi är därför fast beslutna att göra vårt 
yttersta för att övertyga våra partner och intressenter. 
 
Vad kostar Parastronaututtagningen och den (de) utvalda personens (personernas) 
uppdrag? 

Det är uppenbart att för det här mycket innovativa projektet finns inte all expertis tillgänglig inom 
ESA: varken för planering och genomförande av kampanjen för val av astronauter eller för att hitta 
de nödvändiga tekniska, operativa och programmatiska lösningarna. ESA måste samarbeta med 
experter på området. I det här skedet är det svårt att uppskatta hur stor mängd resurser som krävs. 
Med tanke på behovet av att samarbeta med flera intressenter på lämpligt sätt och projektets 
varaktighet kommer ESA dock att sätta upp en initial budget på en miljon euro. 
 
Anklagelser om positiv diskriminering? Anklagelse om symboliska åtgärder? 
[Sarkastiska kommentarer...]  

 
Med detta initiativ är ESA på väg att göra mer än att bara skapa en förebild för att inspirera våra 
medborgare i alla samhällsgrupper. ESA har i själva verket redan inlett ett särskilt projekt som 
syftar till att tala med leverantörer inom rymdfart och internationella partner för att analysera de 
åtgärder som ska vidtas för att bana vägen och inkludera den eller de personer som ska väljas ut 
till att flyga, inte som enkla turister, utan som fullvärdiga besättningsmedlemmar i ett ISS-uppdrag. 
Att bana vägen i samarbete med internationella institutionella och kommersiella partner kommer 
troligen också att främja en hel del innovation när det gäller förfaranden och teknik för utbildning i 
bemannad rymdfart, uppskjutning, verksamheten ombord och landningen. 
 
Dessutom kräver ett projekt av den här kalibern att man börjar någonstans, även om det är med en 
person. Det kan på ytan framstå som symbolpolitik för vissa, men drivs faktiskt av starka 
pragmatiska beslut.  
  



 

19 
 

3 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM ASTRONAUTER  

Allmänna frågor som kan förväntas komma från allmänheten. Inklusive programmatiska frågor om ESA:s 
forskningsmål/mål för kunskaper om mänskliga rättigheter, vilka uppgifter en ESA-astronaut har, livet i 
rymden etc. 

3.1 Allmänna aspekter 
 
Vårt uppdrag 
Europeiska rymdorganisationens (ESA) uppdrag är att fredligt utforska och använda rymden till 
gagn för alla. Vi vakar över jorden, utvecklar och lanserar inspirerande och unika rymdprojekt, 
utbildar astronauter och flyttar fram gränserna för vetenskap och teknik samt söker svar på de 
stora vetenskapliga frågorna om universum. Vi är en gemenskap av forskare, ingenjörer och 
företagare från hela Europa som samarbetar i en mångsidig och multinationell miljö. Vi verkar för 
en enad rymd i Europa och ett enat Europa i rymden. 
 
Unik chans att söka 
Med sina 22 medlemsstater och två associerade medlemmar är ESA en verkligt transnationell 
rymdbyrå. Det innebär att medborgare från dessa medlemsstater och associerade medlemsstater 
kan söka vid utlysningar av lediga tjänster som astronauter och parastronauter på ESA.  

Det är ett spännande och också ett sällsynt tillfälle, eftersom ESA bara har gått ut med en utlysning 
om astronauter tre gånger sedan 1978, varav den senaste gången 2008. En ny möjlighet har nu 
uppenbarat sig, då ESA genom sin urvalsprocess 2021–2022 planerar att rekrytera 4–6 nya 
astronauter till att vara med på organisationens framtida uppdrag i rymden. I samband med 
kampanjen utser man astronauter till att bli karriärastronauter (kår) eller astronauter till den reserv 
av astronauter som nyligen upprättats. Till skillnad från karriärastronauter kommer astronauterna i 
reserven inte att vara fast anställd personal på ESA, utan ha möjlighet att väljas ut för specifika 
projekt, som projektastronauter. När dessa astronauter inte är på uppdrag kommer de att ha ett 
konsultavtal med organisationen. Det kan potentiellt också finnas möjlighet att delta som 
karriärastronaut.  
 
Inspireras av våra framtida utmaningar och rymduppdrag. Ansök om att bli en del av 
astronautkåren och var med oss i denna exceptionella satsning och upptäck att på ESA är jorden 
bara början!  

3.2 Jobb: Europeisk astronaut 
 

Vad är en astronaut? 
En astronaut är en person som är utbildad för att tjänstgöra som professionell besättningsmedlem 
eller för att leda eller styra en rymdfarkost under en rymdfärd och för att utföra uppgifter i anslutning 
till rymdforskning. Definitionen av rymdfärd varierar. Fédération Aéronautique Internationale 
definierar exempelvis en rymdfärd som varje flygning som når en höjd av 100 km. På grund av 
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utmaningarna med och svårigheterna att leva i rymden ägnar astronauter en stor del av sin karriär 
åt utbildning. 
 
Professionella rymdfarare från Ryssland kallas kosmonauter. Kinesiska rymdfarare kallas ibland för 
taikonauter.  

Att vara astronaut på ESA 
Efter 1978 då man gjorde sin första uttagning av astronauter, tog ESA sina första steg mot 
bemannade rymdfärder, och det var bara början. I november 2019 diskuterade ESA:s ministerråd, 
Space 19+, Europas framtida ambitioner i rymden och bekräftade sitt engagemang för programmet 
för bemannad rymdfart.  

Astronauter är högkvalificerad och utbildad personal som deltar i rymduppdrag, oavsett om de är 
befälhavare eller besättningsmedlemmar. Som representanter för alla människor testar dessa 
rymdfarare människokroppens gränser i rymden, bedriver forskning, ger stöd till utvecklingen av ny 
teknik och utforskar universums underverk i en av de mest extrema miljöerna 

Finns det ett center i Europa för utbildning av europeiska astronauter? 
Ja. ESA:s European Astronaut Centre (EAC) ligger i Köln, Tyskland. Det är de europeiska 
astronauternas högkvarter och platsen där alla astronautpartner som flyger till den internationella 
rymdstationen utbildas i driften av den europeiska laboratoriemodulen Columbus. Det är också där 
som de europeiska astronautkandidaterna genomgår sin grundläggande utbildning. De flesta ESA-
astronauter är stationerade här när de inte har fått något uppdrag tilldelat till sig. Astronauter ägnar 
en stor del av tiden åt att resa mellan andra rymdorganisationer som Roscosmos i Ryssland och 
NASA i USA. 

Hur många astronauter är aktiva på ESA just nu? 
ESA:s astronautkår består för närvarande av sju aktiva astronauter: Samantha Cristoforetti (IT), 
Alexander Gerst (GER), Matthias Maurer (GER), Andreas Mogensen (DEN), Luca Parmitano (IT), 
Tim Peake (UK), Thomas Pesquet (FR). De aktiva ESA-astronauterna kommer fortsätta att flyga 
när den nya klassen ansluter sig.  
 
Dessutom finns det flera tidigare astronautklasser som fortlöpande ger stöd till och bidrar till ESA 
och samhället, även om de inte längre har aktiva roller på rymdfärder.  
 
Uppgifter och ansvarsområden för astronauter 
Astronauter är högutbildade yrkesutövare som måste kunna använda sin stora kunskap och 
expertis under omständigheter av stor stress och press, ofta utan familjeliv och normalt socialt liv 
under längre perioder. De bär ett enormt ansvar när de befinner sig i rymden och de måste vara 
fast beslutna att lyckas. Att vara astronaut är en utmaning för livet och det är det som gör dem 
speciella. 
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För att göra det möjligt för dem att fullgöra sina uppgifter får astronauter en unik och kontinuerlig 
utbildning. Utöver det hör ESA-astronauterna till de mest synliga aktörerna vid bemannade 
rymdfärder och är därför naturliga ambassadörer för ESA och dess program. I den rollen måste de 
vara närvarande på evenemang och i rymdrelaterade diskussioner och även vara mycket aktiva i 
medier och framträda inför allmänheten.  
 
Mer information om ESA-astronauternas arbetsuppgifter och ansvarsområden finns i 
platsannonsen. 
 
Vilken roll har normalt en ESA-astronaut? 
Europeiska astronauter är för närvarande med på långtidsfärder ombord på den internationella 
rymdstationen, utför experiment inom mikrogravitation och har hand om stationens system. De 
installerar, aktiverar och testar nya delar på stationen, bedriver vetenskaplig forskning och fungerar 
till och med som försökspersoner i livsvetenskapliga experiment. 

Rollen som astronaut utvecklas ständigt. I framtiden måste astronauter vara beredda att ge sig av 
längre bort från jorden eftersom ESA deltar i månuppdrag, både bemannade och med robotar, och 
rymdorganisationerna arbetar tillsammans för att etablera en hållbar närvaro på månen.  

Vad gör astronauter när de inte tränar för ett rymdfärd? 
Astronauter tillhandahåller tekniskt stöd till rymdforskningsprojekt, bemannade och med robotar, 
bibehåller sin kompetens genom repetitionsutbildning eller uppdrag på jorden och bedriver PR-
verksamhet för att kommunicera betydelsen av rymden och att utforska den. De är också mycket 
aktiva i sociala medier och framträdanden inför allmänheten, eftersom deras uppdrag och uppgifter 
är föremål för allmän nyfikenhet.  

Hur lång är astronaututbildningen? 
Astronaututbildningen avslutas aldrig, men består av tre huvudsakliga faser: grundutbildning, 
utbildning innan uppdrag och utbildning av besättning som tilldelas uppdrag eller så kallad 
”increment training” (uppdragsspecifik utbildning). 

Omedelbart efter rekryteringen genomgår astronautkandidaterna ett års grundutbildning på sin 
tjänstgöringsort, European Astronaut Centre. Utbildningen börjar med information om ESA och 
andra rymdorganisationer liksom deras huvudsakliga rymdprogram. Efter denna introduktion går 
praktikanterna vidare till grundläggande studier inom en lång rad tekniska och vetenskapliga 
discipliner. Ett tredje block omfattar de stora rymdsystemen: den internationella rymdstationen ISS, 
transportfordon som exempelvis amerikanska kommersiella besättningsfordon (SpaceX och 
Boeing) och den ryska rymdfarkosten Soyuz. Driften av dessa system, inklusive markkontroll, 
ingår. Grundutbildningen bygger också upp de astronautiska färdigheter som krävs för specifika 
uppgifter på ISS, såsom extravehikulär aktivitet (rymdpromenader), robotteknik, möten med 
rymdfarkoster och dockning. Grundutbildningen avrundas med ryska språket, mänskligt beteende 
och prestationsutbildning samt överlevnadsteknik.  
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Utbildning före uppdrag är nästa steg i astronaututbildningen. Det är en fas av varierande längd 
som ger astronauter från alla internationella rymdstationspartner – NASA (USA), Roscosmos 
(Ryssland), ESA (Europa), JAXA (Japan) och CSA (Kanada) – kunskap och djupgående expertis 
inom drift, service och underhåll av stationens moduler, system, nyttolaster och transportfordon. 
Denna utbildning är mer detaljerad men fortfarande generisk och ger den expertis som astronauter 
behöver för nästan alla flygningar till rymdstationen. Det innefattar specialisering inom vissa 
funktioner, såsom resurs- och datatrafik, robotteknik, navigering, underhåll, rymdpromenader, 
medicinska aspekter och nyttolast. Man har lektioner på alla partneranläggningar för att ge 
förstahandskunskaper om olika element i flygningarna och driften. Astronauterna utför också 
stöduppgifter för pågående uppdrag i den här fasen. 

När en astronaut en gång har blivit tilldelad ett uppdrag, börjar de med uppdragsspecifik utbildning. 
Den är inriktad på de uppdragsspecifika uppgifter som astronauterna ska utföra under sin vistelse 
på ISS under sex månader och tar omkring 1,5 år. Kunskaperna och kompetensen från den 
tidigare utbildningen tillämpas nu på det experimentella programmet av en mängd forskare i och 
utanför Europa. Astronauterna lär sig att använda forskningsutrustningen och den vetenskapliga 
bakgrunden till experimentet. Besättningsmedlemmarna förbereder sig också för att manövrera 
rymdfarkostkomponenterna i ISS inklusive övervakning och underhåll liksom reparation av trasiga 
komponenter. Förberedelserna inför uppdraget avslutas med intensiv utbildning i besättningens 
transportfordon, säker vistelse ombord och svar på nödsituationer.  

Astronaututbildningen utvecklas ständigt i linje med de tekniska framstegen och de 
uppdragsspecifika kraven. Nya format som virtuell och förstärkt verklighet hjälper till att göra 
inlärningen mer immersiv och möjliggör distansutbildning. Analoga kurser som exempelvis ESA 
CAVES (Cooperative Adventure for Valuing and Exercising human conduct and performance 
Skills) där astronauter utför ett uppdrag som går ut på att undersöka en underjordisk grotta, 
NEEMO (NASA Extreme Environment Mission Operations) där astronauter bor i en 
forskningsstation under vatten i två veckor, eller ESA:s geologiska fältutbildning PANGAEA, kan 
även hjälpa astronauterna att utöka sin kompetens och förbättra sina kunskaper i liknande miljöer 
som de som de kan möta utanför vår planet. 

Finns det några könsrelaterade skillnader i utbildningen? 
Nej. Alla astronauter utbildas på samma nivå, oavsett kön. ESA är en arbetsgivare som ger alla lika 
möjligheter och uppmuntrar starkt människor av alla kön att söka alla positioner på ESA.  

3.3 ESA:s forskningsprogram  
 
Vart är vi på väg nu? 
Att utforska rymden handlar om att resa längre och komma tillbaka med nya erfarenheter och 
kunskaper för att hjälpa oss på jorden. 
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Vår strategi innefattar tre destinationer där människor kommer att arbeta med robotar för att samla 
in ny kunskap: den låga omloppsbanan på den internationella rymdstationen, månen och Mars. De 
tre destinationerna har ett gemensamt mål i horisonten, nämligen mänsklig närvaro på Mars. 
 
Efter 20 år kommer ISS låga omloppsbana att bli kvar och växa som en viktig forskningsdestination 
i sin egen rätt. 
 
På kort sikt innefattar forskningsprogrammet Europas servicemodul för NASA:s rymdfarkost Orion 
att återvända till månen, en landning på månen med Roscomos Luna och borrning på Mars med 
ESA:s ExoMars rover. 
 
På medellång sikt kommer människans närvaro runt månen att underlättas av en Gateway 
(månstation) där ESA bidrar med en bostadsmodul (IHAB) och en modul som tillhandahåller 
kommunikationsinfrastruktur, tankningsmöjlighet och ett fönster (ESPRIT) medan ett internationellt 
robotuppdrag går till och återvänder från Mars (MSR). 
 
Vad ska vi göra där? 
Karriärastronauter kommer att genomföra olika aktiviteter ombord på ISS, från att utföra 
vetenskapliga experiment (grundläggande forskning inom mänsklig fysiologi, biologi och fysiologi) 
och teknikdemonstrationer (tillämpad forskning) till att delta i underhåll av ISS.  
 
Karriärastronauter kommer att integreras fullt ut i ISS permanenta expeditionsbesättningar och de 
kommer också att delta i många viktiga aktiviteter (t.ex. vetenskap, EVA, överföring av last, 
underhåll) som sponsras av andra internationella partnerorganisationer. Projektastronauter som 
väljs ut i reserven kommer att fokusera på särskilda kortare uppdrag, vars omfattning kan variera 
avsevärt. Karriärastronauter förväntas också kommunicera om och tala för vårt forskningsprogram 
för allmänheten. 
 
En Gateway längre bort än den internationella rymdstationen kommer att vara en språngbräda för 
att utforska månens yta på ett hållbart sätt och förbereda sig inför nästa stora kliv – mot Mars. 
Robotar kommer att arbeta hand i hand med astronauterna och markkontrollen för att hålla uppsikt, 
förbereda landningsplatser och gå till platser som är för farliga eller opraktiska för människor. 
 
ESA kommer också att arbeta med projektastronauter för att bli rymdambassadörer i sina 
respektive länder. 
 
Vilka ansvarsområden kommer astronauterna att ha i dessa nya uppdrag? 

• Gateway  Installera och driva experiment internt och externt. Bedriva mänsklig forskning. 
Gå ner till ytan och ge stöd till uppdrag på ytan. Bearbeta och lämna in månprover. 
Underhåll och installation. Offentliga engagemang.  

• Månen  Fältgeologi, insamling av prover, utplacering av vetenskaplig utrustning, drift av 
robotutrustning, offentliga engagemang.  

• Mars  För närvarande minimal, men förväntas öka betydligt i framtiden  
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3.4 Livet i rymden 
 
Utvecklar astronauter hälsoproblem under sin vistelse i rymden? 
Rymdfärder är farliga av naturen och utanför jorden är astronauter beroende av livsuppehållande 
system för sitt välbefinnande. Även om man inte känner till några farliga kroniska sjukdomar som 
utvecklas till följd av rymdfärder har viktlösheten en negativ inverkan på den mänskliga fysiologin. 
Det innefattar förlust av ben- och muskelmassa när man befinner sig i rymden.  
 
ESA-astronauter stöds av ett särskilt rymdmedicinskt team baserad på ESA:s European Astronaut 
Centre i Köln, Tyskland. Detta team ansvarar för att begränsa eller förhindra att rymdmiljön 
påverkar astronauternas fysiska och psykiska hälsa. Miljön och de livsuppehållande systemen 
övervakas kontinuerligt och det finns ett grundligt förebyggande program med motåtgärder.  

Gör man läkarundersökningar i rymden? 
En läkare, ofta kallad flygkirurg, tar hand om varje enskild astronaut före, under och efter 
flygningen. Astronauter och läkare har regelbunden kontakt för att diskutera hälsofrågor och utföra 
medicinska tester i rymden.  
 
Medan vissa astronauter är behöriga läkare eller forskare inom medicin finns det i allmänhet ingen 
permanent läkare ombord på den internationella rymdstationen. Två astronauter utses till 
chefsläkare för besättningen och utbildas till att tillhandahålla medicinsk hjälp under sitt uppdrag. 
Dessa besättningsmedlemmar erbjuder grundläggande medicinsk hjälp motsvarande en 
sjukvårdare på jorden.  
 
En medicinsk checklista på rymdstationen hjälper astronauter att diagnostisera och behandla sjuka 
eller skadade besättningsmedlemmar. Markbaserade flygkirurger är också tillgängliga hela tiden för 
att vägleda astronauterna genom denna checklista och hjälpa till att fatta kliniska beslut.  
 
Besättningen har tillgång till flera sjukvårdssatser med vanliga läkemedel, såsom aspirin eller andra 
milda läkemedel samt till en sjukvårdssats för nödsituationer med smärtstillande medel, 
bedövningsmedel, tandmedicin, bandage, stetoskop, defibrillator och andra avancerade verktyg 
och livsuppehållande verktyg och läkemedel. 
 
Astronauterna kan också tala med sin flygläkare i 15 minuter en gång i veckan via en säker kanal 
för att diskutera eventuella medicinska problem. Det går under namnet en ”privat medicinsk 
konferens”.  
 
Och hur är det med astronautens tänder? 
Tandproblem har inträffat i rymden tidigare. För att minimera eventuella problem analyseras dock 
varje astronauts tandhälsa noggrant före flygningen. Fyllningar kan göras om som 
försiktighetsåtgärd.  
 
I rymden finns en grundläggande tandvårdssats för nödsituationer tillgänglig. Astronauter får 
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praktisk utbildning på ESA och NASA där de lär sig hur man hanterar de vanligaste tandproblemen 
i rymden.  

Vilka är de fysiska effekterna av en lång vistelse i rymden? 
En lång vistelse i rymden får många fysiska konsekvenser, bland annat förlust av muskel- och 
benmassa och styrka, minskning av postural kontroll och rörelseförmåga samt betydande förlust av 
blodvolym och minskad kardiovaskulär kapacitet. Dessa effekter är dock tillfälliga. ESA:s 
rymdmedicinska team hjälper varje astronaut att mildra dessa genom lämplig kost och träning i 
rymden och ger dem stöd i deras rehabilitering när de återvänder till jorden.  

Är det sant att astronauter förlorar benmassa i rymden? Kan det botas? 
Beroende på nivån av fysisk aktivitet och på individen kan astronauter förlora omkring en procent 
av sin benmassa per månad i rymden. Hur lång tid som krävs för att få tillbaka denna benmassa 
efter ett uppdrag beror på hur länge flygningen varar. Vid en lång flygning på omkring sex månader 
tar det minst sex månader att återgå till den benmassa man hade före flygningen. Det beror också 
på nivån av fysisk aktivitet: att träna under ett uppdrag påskyndar återhämtningen. 

Hur organiseras en astronauts dag i rymden? 
Varje dag i rymden (förutom vilodagar) planeras noggrant av kommandocentralen. Den 12 timmar 
långa arbetsdagen på rymdstationen börjar med en väckningssignal. Efter en snabb rengöring med 
en trasa med tvål äter besättningen frukost och går igenom dagens jobb med kommandocentralen. 
De innefattar vetenskapliga och tekniska experiment som ibland inbegriper att tala med forskare på 
jorden, underhåll, reparationer och allmän drift av rymdstationen samt PR-verksamhet. 

Astronauter äter tre måltider om dagen och har alltid tillgång till dryck och mellanmål. Minst två 
timmar varje dag ägnar de sig åt fysisk träning. Det är nödvändigt för att besättningen ska hålla sig 
frisk och i form. Att lasta en rymdfarkost med skräp och lasta av nya varor är också en viktig 
uppgift. De kan också ägna många timmar åt att förbereda sig inför och utföra rymdpromenader. 

Hur äter astronauter i rymden? 
Nästan all mat som astronauterna äter i rymden är förpackad i burkar eller påsar och måste 
prepareras på ett särskilt sätt för att säkerställa att den kan ätas i tyngdlöshet. Det vanligaste sättet 
att preparera maten för rymden är frystorkning. Astronauterna återställer helt enkelt fukten i maten 
genom att stoppa den i munnen eller tillsätta vatten.  Andra livsmedel är termostabiliserade, vilket 
innefattar värmebehandling för att förstöra skadliga mikroorganismer och enzymer. Färsk frukt, 
grönsaker och tortillas levereras också regelbundet, men måste konsumeras omedelbart efter 
ankomsten för att förhindra att de förstörs. 

Hur går astronauter på toaletten i rymden? 
Toaletten är konstruerad för att användas av alla kön. Ett säkerhetsbälte och en 
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fasthållningsanordning för fötterna håller kvar astronauten på sätet, medan luftströmmar drar in 
avfallet i behållare – en för varje avfallsprodukt. Urin blandas med annat vattenavfall och avföring 
vakuumtorkas, behandlas kemiskt så att lukt och bakterier avlägsnas och lagras för bortforsling 
med rymdfarkost. 

Hur duschar astronauter i rymden? 
Astronauter duschar inte i rymden. Internationella rymdstationen återvinner så mycket som möjligt 
och vatten är en av de mest värdefulla resurserna. Duschar är inte praktiska i tyngdlöshet – vatten 
flyter bara omkring, så astronauterna använder våta handdukar i stället.  

Hur sover astronauter i rymden? 
På grund av mikrogravitationsmiljön finns det inget "upp" eller "ned" i rymden. Det innebär att 
astronauter är tyngdlösa och kan sova åt vilket håll de vill, men var och en har en egen kabin och 
sovsäck som de spänner fast vid väggen för att förhindra att den flyter runt.  

Vad har astronauter på sig i rymden? 
Astronauter har vanligtvis på sig vanliga kläder som T-shirtar och byxor på rymdstationen. De har 
också strumpor, men inga skor, eftersom de ofta använder fotstöd som är placerade lite överallt på 
stationen för att hålla sig stadiga när de arbetar.   
 
Eftersom det inte finns någon tvättmaskin på rymdstationen är det svårt att packa tillräckligt med 
kläder som underkläder eller strumpor, eftersom varje kilo som skjuts upp i rymden måste hanteras 
noggrant. Därför kan de inte byta kläder varje dag. De byter underkläder varannan till var tredje 
dag. I genomsnitt får astronauterna ett par shorts och en T-shirt att träna i var tredje dag. Deras 
arbetsskjortor och byxor/shorts ändras i genomsnitt en gång var tionde dag. 

Under uppskjutningen och återvändandet till jorden bär astronauterna en rymddräkt. Hur den ser ut 
varierar beroende på deras rymdskepp. När de är ute på uppdrag kan astronauter även ha på sig 
en annan typ av rymddräkt för att utföra uppgifter utanför stationen. Europeiska astronauter som 
går rymdpromenader från den internationella rymdstationen bär NASA:s så kallade ”extravehicular 
mobility unit”, eller EMU-dräkt. De dräkter som astronauterna använder för att göra 
rymdpromenader på månens yta har ett helt annat utseende och håller för närvarande på att 
utvecklas av NASA.  

Har astronauter fritid i rymden? 
Besättningen har normalt lite ledig tid innan de går och lägger sig. De har också ledigt på helgerna. 
Det är då de skriver e-postmeddelanden hem eller pratar med sina familjer, tittar på filmer, läser 
böcker eller spelar musik eller spel. Men den mest populära fritidsaktiviteten i rymden är att titta ut 
genom fönstret, se jorden som snurrar nedanför, ta foton och videor och dela dem med alla som 
befinner sig på marken.  
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4 PERSONALFRÅGOR OCH JURIDISKA FRÅGOR 

Allt som rör själva rekryteringen och ansökan, allt som en kandidat skulle fråga (t.ex. kvalifikationer och 
färdigheter, process, förmåner etc.) 

4.1 Vem? Och hur man ansöker 
 
Vem kan söka?  
ESA är en arbetsgivare med lika möjligheter, som har ett åtagande om att uppnå mångfald bland 
de anställda och skapa en inkluderande arbetsmiljö. Alla som uppfyller kraven i en 
arbetsbeskrivning från ESA uppmuntras att ansöka.  
 
Hur och var ska ansökan göras? 
Den lediga tjänsten utannonseras på ESA:s karriärwebbsida den 31/3 2021. Endast ansökningar 
som görs online via ESA:s karriärwebbplats och som lämnas in innan ansökningstiden löper ut kan 
beaktas. Ansökningar som lämnas in efter att tidsfristen löpt ut accepteras inte. 

För att ansöka måste du skapa ett konto och ladda upp de dokument som anges i annonsen, 
närmare bestämt ett CV, ett personligt brev, en kopia av ditt pass och ett läkarintyg utfärdat av en 
flygläkare (se avsnitt 4.3).  

Förutom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ovan nämnda dokument måste du besvara ett 
frågeformulär som kommer att spela en viktig roll i första fasen av urvalsprocessen. 

 
Vilka är nationalitetskraven? 
Enligt ESA-konventionen kan ansökningar endast tas emot från medborgare i en ESA-medlemsstat 
och associerade medlemsstater. Dessa är: Österrike, Belgien, Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, 
Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien och Ungern. 

Vilka dokument behöver man för att ansöka? 
För att ansöka behöver du en detaljerad och uppdaterad CV, ett personligt brev och de erforderliga 
läkarintygen på engelska. Den formella EUROPASS-mallen måste användas till ditt CV för att ansöka 
(länk). Vi rekommenderar starkt att det personliga brevet är kortfattat och relevant samt skräddarsytt i 
enlighet med kraven för den lediga tjänsten.  

4.2 Kvalifikationer och kompetens 
 
Vilka kvalifikationer behövs för att söka?  
De sökande måste ha minst en magisterexamen (*) från en erkänd akademisk institution inom 
naturvetenskap (inklusive fysisk vetenskap; geovetenskap, atmosfärvetenskap eller 
havsvetenskap; biologi), medicin, ingenjörsvetenskap eller matematik/datavetenskap och minst tre 
års yrkeserfarenhet efter examen. Det kan innefatta att arbeta i ett laboratorium, bedriva forskning 

http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=sv
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på fältet eller arbeta på sjukhus. Att ha en doktorsexamen (motsvarande examen) i ovannämnda 
områden betraktas som en merit, men är inte nödvändigt.  
 
En examen som experimentell testpilot och/eller testingenjör från en officiell testpilotskola godtas 
också. Dessa institutioner innefattar EPNER (Frankrike), ETPS (England), USAF TPS (US Air 
Force) och USNTPS (US Navy). Den kommersiella skolan NTPS är också inkluderad här. Sökande 
med dessa kvalifikationer kommer att bedömas från fall till fall och kan uppmanas att lämna en 
kopia av sitt examensbevis eller ett intyg från sin skola om kvalifikationsnivån. 
 
 
Krav för att kunna ansöka 
I och med att astronauterna spelar en så viktig roll för ESA och världen söker vi efter de bästa!  

Platsannonsen visar både vilka minimikrav som varje kandidat måste uppfylla och de kriterier som 
anses vara mycket önskvärda. Dessa kriterier kommer också att tas i beaktande, särskilt eftersom 
vi förväntar oss ett stort antal ansökningar.  

Utöver de krav och kriterier som anges i annonsen finns det ytterligare krav som varje sökande 
måste uppfylla1. Några av kraven nedan kommer att ingå i det omfattande utbildningsprogram som 
astronauterna måste genomgå.  

• En astronauts arbetsuppgifter kräver måttlig till svår fysisk ansträngning och innebär att man 
måste gå, springa, stå, lyfta tungt, huka sig, krypa och utstå dåligt väder. Därför måste 
astronauter vara villiga att utföra svåra fysiska aktiviteter som en del av sina arbetsuppgifter.  

• Astronautkandidater måste klara av ett simprov under den första utbildningsmånaden. Därför 
måste astronauterna vara villiga att genomgå ett simprov. 

• Astronauten måste delta i flygningar i parabolflyg för att simulera mikrogravitation och 
anpassning till nollgravitationsmiljöer. Därför måste astronauterna vara villiga att genomgå 
denna typ av flygutbildning.  

• För att simulera mikrogravitationen i rymden deltar astronautkandidaterna och astronauterna 
i utbildning som kräver att man är en längre tid under vatten (upp till 8 timmar om dagen), 
med dykarutrustning eller rymddräkt (Extravehicular Mobility Unit, EMU). Därför måste 
astronauter vara villiga att tillbringa längre perioder av utbildning under vatten. 

• För att kunna röra sig på vissa platser måste man ha körkort. Sökande som ännu inte har ett 
giltigt körkort i sitt hemland eller ett internationellt körkort måste därför vara villiga att skaffa 
ett.  

• Det är av största vikt att astronauterna arbetar bra i team, även i trånga utrymmen och under 
stressiga förhållanden. Det anses därför vara en tillgång om den sökande redan har 
erfarenhet av att bidra med stöd till ett effektivt lagarbete för att nå utmanande gruppmål.  

                                                      
1 Flera av dessa punkter ingår i undersökningsformuläret. 
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• Rymdresor är förknippade med många risker och faror. Det anses därför vara en tillgång om 
den sökande har varit tvungen att uppleva aktiviteter under vilka man är personligt utsatt, 
som kräver en förmåga till sund riskhantering.  

 

Oberoende av alla krav i annonsen och i den här broschyren bör du, om du verkligen är motiverad 
och uppfyller minimikraven men inte är säker på att du uppfyller alla kriterier, ändå söka. 

Alla ansökningar är välkomna! 

 
Vilka är de främsta egenskaperna hos en potentiell kandidat? 
Förmågan att arbeta bra som en del av ett interkulturellt, tvärvetenskapligt team och hålla sig lugn 
under press är avgörande för alla ESA-astronauter. ESA är till sin natur mångkulturellt, och du 
kommer att ha ett nära samarbete med människor med olika bakgrund, över hela världen och i 
utmanande situationer – tydlig, koncis och hänsynsfull kommunikation är ett måste.  

Astronautkandidater bör också ha utmärkta finmotoriska färdigheter, starka analytiska färdigheter 
och rapporteringsfärdigheter, förmågan att snabbt assimilera och sammanfatta komplex 
information och sund beslutsförmåga. Du måste ta in mycket komplicerad information under hela 
utbildningen och måste lära dig att prioritera detta för att se till att du konsekvent presterar på hög 
nivå när du befinner dig i rymden.  

Arbetsbelastningen för en astronaut är hög och arbetstiden kan vara oregelbunden. Det kräver en 
hög grad av motivation. Du måste vara flexibel och klara av att resa ofta både inom och utanför 
Europa, och till och med utanför jorden. Du måste också vara villig att vara borta från din familj eller 
vara utstationerad utanför ditt hemland när du genomgår intensiv utbildning eller utför uppdrag. 

Eftersom astronauter är några av de mest synliga ambassadörerna för EU:s rymdprogram 
förväntas de också delta i PR- och utbildningsverksamhet och bör vara passionerat intresserade av 
att dela med sig av sina kunskaper och ha en vilja att engagera en bred publik – särskilt den yngre 
generationen – i ESA och utforskande av rymden. Efter ditt/dina uppdrag finns det också 
förväntningar på att ESA-astronauter förblir offentligt tillgängliga under en lång tid. 

Vilka är språkkraven? 
De sökande måste kunna tala och skriva engelska bra (minst CEFR C1). Goda kunskaper i ett 
annat främmande språk (minst CEFR B2) och eventuella andra språk är ett plus. Att tala ryska är 
en merit, men inget krav. Det är det andra officiella språket på den internationella rymdstationen 
och man studerar det under astronaututbildningen. 

Åldersbegränsning 
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Varje rymduppdrag är en extremt stor investering för alla berörda parter. Av den anledningen, och 
för att säkerställa att varje astronaut som rekryteras kan utföra minst två uppdrag under sin 
anställning hos ESA före pensioneringen, är den föredragna åldersgränsen 50 år.  

4.3 Hälsa och fysisk form 
Följande avsnitt gäller för uttagningen av astronauter. Se avsnitt 2.5 för detaljer om 
Parastronautprojektet 

Vilka medicinska och psykiska kriterier används när man väljer ut kandidater? 
En ESA-astronaut behöver ha en mängd färdigheter, förmågor och egenskaper. En viktig del i 
urvalsprocessen är en bedömning av den medicinska och psykiska hälsan. Kandidaterna måste 
uppvisa kognitiva, mentala och personlighetsrelaterade förmågor som gör att de kan arbeta 
effektivt i en intellektuellt och socialt krävande miljö. De sökande förväntas också vara fria från alla 
typer av drogmissbruk.  
 
Vanliga medicinska och psykiska kriterier används. Dessa kriterier härrör ur evidensbaserad 
medicin som verifierats genom kliniska studier. Mer detaljer finns nedan: 

• En sökande bör kunna genomgå en medicinsk undersökning enligt PART-MED, klass 2, som 
utförs av en flygläkare som är certifierad av den nationella flygmedicinska myndigheten. 

• Den sökande måste vara fri helt från sjukdomar. 
• Den sökande måste vara fri från alla typer av beroende av narkotika, alkohol eller tobak. 
• Den sökande måste ha normal rörlighet och funktionalitet i alla leder. 
• Den sökande ska ha en synskärpa på 100 % på båda ögonen (20/20-syn) naturligt eller efter 

korrigering med glasögon eller kontaktlinser. 
• Den sökande måste vara helt fri från sjukdomar. 
• Den sökande måste uppvisa kognitiva, mentala och personlighetsrelaterade förmågor som gör 

att de kan arbeta effektivt i en intellektuellt och socialt krävande miljö. 

För att klara av utmaningarna och komplexiteten i en så fientlig miljö som rymden måste 
astronauterna uppfylla en rad kriterier när det gäller fysisk, medicinsk och psykisk hälsa. Att vara 
astronaut är extremt krävande för kroppen och sinnet, och man är borta långa perioder från familj 
och vänner, har en hög arbetsbelastning och oregelbundna arbetstider och rutiner utanför 
bekvämlighetszonen. Astronautens och hela teamets välbefinnande är en förutsättning för att varje 
uppdrag ska bli framgångsrikt.  

Av ovan nämnda skäl måste alla sökande som bilaga till sin ansökan ladda upp ett läkarintyg 
utfärdat av en flygläkare som visar att den sökande klarar av att ta privatflygarcertifikat (PPL) eller 
högre (t.ex. trafikflygarcertifikat). Det är inte nödvändigt att ha ett PPL, men astronauter måste vara 
medicinskt lämpade att utföra en privatflygares uppgifter. Det uppladdade läkarintyget kommer 
endast att vara synligt för, och verifieras av, den personal vid ESA som ansvarar för den första 
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genomgången av ansökningarna och ESA:s läkarråd. Läkarintyget kommer att finnas kvar i din 
ansökningsmapp, som endast ovan nämnda personal har åtkomst till. 2 

 
Vilken fysisk kondition måste man ha?  
Det är viktigt att vara hälsosam, men ESA är inte ute efter extrem fysisk kondition eller idrottare på 
hög nivå. Överutvecklade muskler kan faktiskt vara en nackdel för astronauter som lever i 
viktlöshet. Det finns ingen särskild idrott som vi rekommenderar. Fysisk aktivitet i allmänhet är 
gynnsamt för hälsan. När det gäller uttagningsprocessen blir man antingen godkänd eller 
underkänd på den fysiska konditionen och de medicinska delarna. Det är inte ett graderat system. 
 
Vilka förberedelser krävs för de medicinska testerna? 
Under det medicinska urvalet genomgår de sökande ett antal tester inom många olika områden. 
Vissa tester är fysiskt krävande, som cykel- eller löpbandsövningar. Vissa kan vara invasiva medan 
andra bara är frågeformulär. Det finns inget du generellt kan göra för att förbereda dig för dessa 
medicinska undersökningar. Om en undersökning kräver särskilda förberedelser, till exempel fasta 
innan du lämnar ett blodprov, får du veta det i förväg.  

Finns det längd-/viktkrav på astronauter? 
Astronauter bör vara minst 153 cm för att passa i rymddräkten och högst 190 cm för att kunna ta 
sig in i kapseln. 
 
Vidare bör de ha ett BMI (Body Mass Index) som representerar "normalvikt" enligt 
Världshälsoorganisationens (WHO) definition3.  

Vilka är kraven på synförmåga? 
När det gäller krav på synfält gäller de medicinska kriterierna för piloter.  

 
De flesta tester som de sökande måste genomföra innefattar synskärpa, färguppfattning och 3D-
syn. 
Att bära glasögon eller kontaktlinser är inte en grund till diskvalificering i sig, utan utvärderas om ett 
synfel är känt för att utvecklas snabbt och skulle kunna vara en grund till diskvalificering. Mindre 
synfel som kräver korrigerande linser för att få perfekt syn är godtagbara. 
Vissa kirurgiska ingrepp för att korrigera synskärpan kan leda till diskvalificering, medan andra 
operationer är godtagbara – varje fall bedöms individuellt. 
 
 

                                                      
2 När det gäller dataskydd: Om läkarintyget inte innehåller medicinska uppgifter (vilket är fallet för ett 
läkarintyg på grund av t.ex. sjukledighet) finns det ingen anledning till oro. 
Om dokumentet däremot innehåller medicinska uppgifter kan det dock endast behandlas av ESA:s 
medicinska team. 
3 (https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-
bmi) 
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Vilka är kraven på hörselförmåga? 
De sökande får inte ha någon hörselnedsättning, det vill säga de måste ha en hörselförmåga på 25 
dB eller bättre (det bättre örat) enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition. Kravet på noll 
hörselnedsättning är nödvändigt eftersom astronauter ibland utsätts för höga bullernivåer, samtidigt 
som de av säkerhetsskäl måste säkerställa fungerande kommunikation med marken via radio. 
 
Vilka är de psykologiska och intellektuella kraven?  
De sökandes allmänna egenskaper omfattar, men är inte begränsade till: god förmåga att föra ett 
resonemang, förmåga att arbeta under stress, minnes- och koncentrationsförmåga, fallenhet för 
rumslig orientering, psykomotorisk koordination och fingerfärdighet. Den sökande bör ha en 
personlighet som präglas av hög grad av motivation, flexibilitet, social interaktion, empati, 
avsaknad av aggression och känslomässig stabilitet. 
 
Med tanke på de mycket specifika krav som ställs på astronauter, både under utbildningen och i 
rymden, är urvalsprocessen särskilt inriktad på de kriterier för psykisk hälsa som ställs på en 
astronaut och psykometriska tester används under många av urvalsstadierna. Dessutom innebär 
urvalsprocessen en medicinsk undersökning i enlighet med internationella kriterier för långvariga 
uppdrag i rymden. 
 
Ytterligare anmärkning om funktionsnedsättningar 
Om du har en funktionsnedsättning och är säker på att du uppfyller alla krav i platsannonsen om 
astronauter kan du söka. Du måste konkurrera med övriga sökande i alla tester under 
urvalsprocessen. Enligt det som anges i avsnitt 2.5 gör ESA ett försök med ett 
genomförbarhetsprojekt för att skicka ut (en) person(er) med fysiska funktionsnedsättningar i 
rymden. Som ett första steg går ESA ut med en särskild annons för uttagning av personer med 
fysisk funktionsnedsättning till astronautreserven. 
 

4.4 Rekryteringsprocess och urval 
 
Hur spårar man ansökan efter att den har skickats in? 
Alla som skickat in ansökningar får ett automatiskt mottagningsbevis. Efter att du har sökt kan du 
spåra statusen för ansökan. Alla kandidater, oavsett om de väljs ut till nästa steg i urvalsprocessen 
eller inte, informeras via e-post om resultatet av ansökan. Eventuella frågor om en framtida eller aktuell 
ansökan skickas till Astronaut.recruitment@esa.int  
 
Vilket är nästa steg när ansökningstiden har löpt ut? 
Platsannonsen är öppen i åtta veckor, från den 31 mars till den 28 maj 2021. Endast ansökningar 
som skickas in via ESA:s karriärwebbplats tas i beaktande.  
 
Urvalsprocess för uttagning av astronauter 

mailto:astronaut.recruitment@esa.int
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Urvalsprocessen består av sex urvalsstadier, som förväntas pågå från att ansökningstiden i 
annonsen har löpt ut den 28 maj 2021 fram till det globala tillkännagivandet av de uttagna 
astronauterna i oktober 2022.  

 

Urvalsstegen 
Nedan följer en kort sammanfattning av vart och ett av de olika stegen. Om du blir inbjuden till en 
av testfaserna eller intervjuomgångarna får du ytterligare information om det specifika urvalssteget 
tillsammans med din inbjudan.  

• Mottagande av ansökningar: Du måste skicka in din ansökan online via ESA:s 
karriärwebbsida innan ansökningstiden löper ut. 

• Steg 1: Granskning: Flera granskningsomgångar kommer att genomföras med 
utgångspunkt i alla dokument som skickats in tillsammans med ansökningsformuläret samt 
det frågeformulär som du har fyllt i som en del av din ansökan.  

• Steg 2: Testfas 1 består av kognitiva och tekniska tester samt tester av motoriska 
färdigheter och personlighetstester.  

• Steg 3: Testfas 2 är ett bedömningscenter som består av psykometriska tester, 
gruppövningar och individuella övningar samt praktiska tester.  

• Steg 4: Testfas 3 är ett medicinskt urval där dina fysiska och mentala förmågor testas mot 
internationella medicinska kriterier för långvariga uppdrag som astronaut.  

• Steg 5: Intervjuomgång 1 är en panelintervju då dina tekniska och beteendemässiga 
förmågor testas. I det här stadiet kontrolleras dina utbildningskvalifikationer och en kontroll 
av straffregistret görs.  

• Steg 6: Intervjuomgång 2 är det sista urvalssteget, som vanligtvis består av en intervju med 
generaldirektören för ESA, varefter det slutgiltiga beslutet kommer att fattas.  

• För närvarande förväntas alla testfaser och intervjuomgångar hållas fysiskt och kommer 
därför att kräva att man reser till olika platser i Europa. Om covid-19-situationen ännu inte 
har förbättrats inom en snar framtid måste reserestriktioner och skyddsåtgärder vidtas, 
vilket också kan påverka tidsramarna.  

 
Hur urvalsprocessen fortskrider 
Hela urvalsprocessen är ganska lång och kommer att ta mer än ett år. Du bör därför förbereda dig 
mentalt för en ansträngande process och tillhörande väntetider.  
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Efter varje urvalssteg kommer endast de kandidater som uppfyller kraven eller kriterierna och/eller 
får de bästa resultaten på testerna jämfört med de andra kandidaterna att gå vidare. För varje steg 
kommer du att informeras om ifall du har gått vidare till nästa steg eller inte. Vi förväntar oss att få 
in ett stort antal ansökningar för denna tjänst, vilket innebär att det kan ta lite tid innan du 
informeras om resultatet av ett visst steg i processen.  

Även av denna anledning kommer, även om alla kandidater informeras om resultatet av ansökan, 
endast de som inte klarar de medicinska undersökningarna eller intervjuomgångarna 1 och 2, det 
vill säga från och med steg 5/6 i urvalsprocessen, att få muntlig återkoppling4. Det ges på begäran. 

Om du godkänns i alla steg: Grattis! Du är då ett steg närmare att bli astronaut!  

Om du inte lyckas bör du inte misströsta. Det är mycket hög konkurrens i urvalsprocessen för 
astronauter och man är inriktad på en mycket specifik kandidatprofil. Men det finns andra 
spännande möjligheter att arbeta för ESA. Vi uppmuntrar dig att titta på andra lediga tjänster som 
vi går ut med.  

 

Anställningsavtal 
Ovan nämnda urvalsprocess leder till att 4–6 sökande rekryteras och erbjuds ett anställningsavtal 
för en inledande period på fyra år på ESA, som kan förlängas på obestämd tid om de gällande 
villkoren uppfylls. De sökande som erbjuds ett sådant anställningsavtal kommer omedelbart att gå 
med i ESA:s astronautkår som karriärastronauter.  

Förutom att rekrytera astronauter till den befintliga kåren kommer ESA för första gången också att 
inrätta en astronautreserv. Reserven kommer ungefär att bestå av de 20 bästa kandidaterna bland 
dem som inte rekryterades i slutet av urvalsprocessen, under förutsättningar att de går med på att 
ingå i reserven. Astronauterna i reserven kommer att förbli anställda hos sina nuvarande 
arbetsgivare, men de kommer att dra nytta av utbildningen tillsammans med ESA:s astronautkår. 
Astronauterna i reserven kommer att ha ett konsultavtal med ESA, och detaljerna i det håller 
fortfarande på att fastställas. De kan kallas in till specifika uppdrag när och om sådana uppstår. Om 
de erbjuds möjlighet att delta i ett uppdrag måste de gå med på att rekryteras som personal av 
ESA under hela uppdraget.  

 
Vad händer med de kandidater som tar sig fram ända till den sista omgången, men som inte 
blir utvalda? 
Kandidater som har varit framgångsrika under hela urvalsprocessen men som inte rekryteras 
kommer att erbjudas möjlighet att ansluta sig till astronautreserven.   

4.5 Förmåner och lön 
 
Ersättning 
 
                                                      
4 Det avser muntlig återkoppling. Det innebär dock inte att de andra kandidaterna inte kommer att få 
möjlighet att få skriftliga synpunkter. Det utesluter inte möjligheten att svara med ett generellt svar om det 
skulle behövas. 
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Nedan följer en kort sammanfattning av ersättningspaketet för anställda på ESA.  

• Positionen som ESA-astronaut klassificeras inom spannet A2–A4 i löneskalan för de 
samordnade organisationerna. Eftersom ESA är en mellanstatlig organisation har 
astronauterna statusen internationella tjänstemän och är därför befriade från nationell 
inkomstskatt. 

 
• Utöver grundlönen tillhandahåller ESA ett antal förmåner och ersättningar till sina anställda, 

såsom utlandstillägg och familjetillägg samt ESA:s barnomsorg. Dessutom kan 
utlandsstationerade anställda få ekonomiskt stöd till sina barns utbildning.  
 

• Ett omfattande stödpaket för omplacering tillhandahålls för dem som flyttar från sitt hemland 
för att arbeta för ESA. Det innefattar hjälp med att hitta bostäder, ersättning för 
flyttkostnader plus ett bosättningsbidrag för att hjälpa till med kostnaderna i samband med 
att flytta in i ett nytt hem. Dessutom erbjuder ESA språkundervisning. 

 
• ESA erbjuder också generösa sjukförsäkringar och pensionspaket med en nuvarande 

pensionsålder på 63 år.  
 
• Utöver den fasta grundlönen (som kan justeras årligen) får personalen årliga ekonomiska 

belöningar till följd av tillfredsställande prestationer.  
 

ESA:s personal har rätt till sex veckors betald semester per år plus ytterligare 12 allmänna 
helgdagar. Utlandsstationerad personal har också rätt till ledighet på hemorten vartannat år, vilket 
består av en betald resa för dem själva och deras familj tillbaka till hemlandet och ytterligare åtta 
dagars ledighet. 

 
Alla löner, ersättningar och tillägg betalas i enlighet med ESA:s personalföreskrifter, regler och 
instruktioner. Om du erbjuds en tjänst på ESA får du en detaljerad redogörelse över vilket regelverk 
som gäller för arbetsvillkoren.  
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