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VINTERNS PROfIL: maria NyStröm

Överlevnad och trivsel
Designern och arkitekten maria Nyström var inte speciellt intresserad av rymden. 

Sedan kläcktes en idé i miljonprogrammets rosengård …

av Robert Cumming (text och foto)

L
juset av en solig hösteftermiddag silar mjukt och gult 
genom persiennerna. Det här är en av Maria Nyströms 
tre arbetsplatser, på Chalmers tekniska högskola i 
Göteborg, där hon även är professor vid Högskolan för 
design och konsthantverk vid Göteborgs universitet.

Den andra arbetsplatsen ligger i Nairobi, huvudstaden 
i östafrikanska Kenya, och även om hon trivs här längtar 
hon dit just nu.

– Där får man mer tid, man kan ha ett möte och prata 
tills man är klar.

Det här är väl ändå Sverige och vi har inte lång tid, men 
Maria Nyström har en berättelse om en resa genom tid, 
rum och kunskap och utbildning.

Någon gång under samtalet med Maria Nyström slås 
jag av att vi pratar om saker som inte brukar höra hemma i 
en astronomitidning. Livet i Rosengård, köksspisar i Viet-
nam, biståndsprojekt, att handla ett paket mjölk i Texas, 
sophantering i storstaden. 

Det är Marias resa som arkitekt och designer som har 
visat hur den röda tråden länkar samman allting. Den som 
ger sig ut i rymden, som astronaut, kolonisatör eller upp-
täcktsresande, måste resa och leva i trånga, ogästvänliga 
miljöer där det gäller att återanvända allt. 

Rymden – ett sätt att komma igång

Det börjar på 1980-talet. Maria Nyström arbetar i Vietnam – 
ett nytt samhälle ska byggas och projektet hon jobbar med ska 
göra livet bättre för dem som bor där. Vedeldning i de oventile-

rade köken orsakar problem som måste lösas på ett smart sätt. 
Hon är där i många år, varvar projektering med utprov-

ning av spisar, och startar ett forskningsinstitut i Hanoi. 
Sedan kommer hon hem och börjar fundera på vad arki-
tekter har för sig och så kärnfrågan:

 – Vad som är livets minsta  gemensamma för att man ska 
överleva? Vilka livsförsörjande system måste man prioritera?

 Maria fick lära sig i Vietnam att det gällde att arbeta 
systematiskt, det gällde att optimera allt som skulle ut-
vecklas. Men hur kunde hennes studenter, som inte hade 
samma erfarenhet, motiveras att upptäcka samma saker? 

Lösningen var enkel men oväntad. I samband med ett 
arbete i bostadsområdet Rosengård i Malmö läste Maria 
i ritningar och broschyrer från tiden då det byggdes. På 
miljonprogrammets 1960- och 1970-tal var rymdåldern i 
full gång och rymdkänslan skulle införlivas i arkitekturen. 
Rymdoptimismen hade inspirerat arkitekterna på ett sätt 
som känns främmande för många som bor där idag.

– Men de människor som håller på med rymden måste 
fatta överlevnad, tänkte jag. 

Maria satte ihop ett brev och faxade det till chefen för 
bemannad rymdfart på NASA. Därifrån hördes ingenting, 
men sedan fick hon tag på Christer Fuglesangs mejladress. 

– Mina kolleger tyckte inte jag var riktigt klok, säger hon. 
Svaret från Christer kom nästan omedelbart. Han var 

då ansvarig för habitatet på den Internationella rymdsta-
tionen och mycket nyfiken på Marias tankar.

Med Fuglesang i ryggen gick det fort framåt. Maria kom 
snabbt i kontakt med NASA:s chefsarkitekt Larry Toups, 
som var intresserad av arbetet med design för extremer 
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och mångkultur.
– Jag åkte över till USA på vinst och förlust. Han sam-

mankallade de sex arkitekter som fanns på NASA, så jag 
fick träffa dem. Då kände jag, men gud vad mycket vi har 
gemensamt! Tänk om man kunde få den rymden–jorden-
kopplingen tydlig när det gäller designprocessen, stadspla-
nering, människors behov.

Så blev det ett halvårs vistelse i Houston med 25 studenter, 
och projektet fortsätter än idag. Rymden blev nyckeln inte bara 
för att få studenterna att tänka nytt, men även för Maria själv. 

– Jag kände att för att komma vidare måste jag kunna 
nånting mer. Om man jämför skilda miljöer, så träder 
mönster fram. Om man jämför med andra extremer, polar-
områden, oljeplattformar, Antarktis, och ställer sig frågan: 
vad är basbehoven för att överleva och hur kan vi tänka om? 
Om man skalar bort allt det onödiga, vad är basbehoven? 

– Design var då väldigt mycket yta. För mig var design 
mer att gestalta en tanke, snarare än att ta fram en tekopp till!

Problemlösning i Houston

På NASA visade det sig att astronauternas behov i rymd-
färjan och på rymdstationen faktiskt liknade människor-
nas som Maria mött i andra delar av världen. Samarbetet 
fördjupades, och 2001 blev Maria gästprofessor vid Rice 
University i USA:s rymdstorstad Houston i Texas. Arbets-
miljön med dess förening av nyskaparanda och stram 
ingenjörskonst blev ett sätt för Maria att arbeta med design 
som var inriktad mot människors behov. 

Till det gäller det att vara systematisk. Innan man 
bestämmer hur en produkt ska se ut måste man göra en 
bestämning av vad den ska kunna, som Maria uttrycker det.

– Ofta slarvar man med den biten. Om du har en dålig 
bestämning, så får du dåliga produkter.

När man designar för rymden är det alltid skarpt läge. 
Vardagen för en astronaut bryts ner i dess minsta be-
ståndsdelar: fritid och arbetstid, publikt och privat, hur 
varje föremål ska passa in i rymdskeppets begränsade rum.

– Är det nånting man lär sig när man tittar i rymden 
och tittar på design, det är att du aldrig kan fuska. Därför 
att det blir så uppenbart.

Att arbeta med det okända – och att kommunicera

Efter tiden hos NASA hände någonting med Marias studenter.
– När vi kom tillbaka till Rosengård blev det helt vilda 

idéer. Vi visste nu att vi kunde odla grödor med diodljus, 
att vi kunde sätta upp akvarier i trapphus för att fiska i. 
Hade studenterna inte varit på NASA hade de inte fått 
fram så okonventionella lösningar

PA: Vad är det med rymden som får igång studenterna?
– Det blir gränslöst. Så får du arbeta med det som är 

okänt. Det blir lite läskigt, men om du arbetar med det 
som är okänt så vågar du tänka nya tankar.

Rymden blir ett alternativ till och ett sätt att efterlikna 
utsatta platser på jorden. För studenterna blev ingenjörernas 
NASA lika främmande som slummen i Kisumu i Kenya.

– Du kanske ser skeenden och saker som folk gör och så 
förstår du inte. Då kommer alla de där frågorna. Frågorna 
driver och utvecklar dina tankar.

Mötet med ingenjörerna på NASA gjorde kommunika-
tionsaspekten tydlig.

– När du arbetar med rymden så möter du folk som arbetar 
med saker som man verkligen inte ens kan tänka ut vad de hål-
ler på med. Man måste kommunicera för att kunna förstå mer. 
Då används ett systemspråk för att överbrygga språkproblem. 

Arkitekten behöver nästan alltid formulera om proble-
met som ska lösas, säga ”Det här tror vi att ni behöver!”.

– Som designer så har du kunder som har problem som 
är upplevda men inte uttryckta, som det där med rök i kök. 
Det finner man till exempel i Afrika.

Hos NASA mötte Maria och hennes studenter samma sak. 
Arbetsmiljön var tillåtande men ibland mycket konservativ.

– NASA är ju kul. Man gillar motstånd, och att diskutera. 
Plötsligen är allt möjligt, men sen – nej. Ska nånting igenom 
ska det ju kvalitetssäkras. På NASA är de lätta och roliga att 
arbeta med, samtidigt som man måste vässa sina argument!

Rymdfartens bortglömda mjuka sida

Sedan hon arbetat med rymddesign har Maria fått en bild 
av astronauternas och kosmonauternas tillvaro som de 
flesta i rymdbranschen inte känner till.
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– Jag var i Paris för tioårsjubileet för ISS, berättar hon. 
Det var första gången de hade en panel av astronauter som 
samtalade om vardagslivet däruppe. För mig var det det vi  
sysslade med när vi var på NASA. Men alla var ju så förbluf-
fade! Oj vad konstigt att det kunde betyda så mycket, de små 
detaljerna som gör livet drägligt. För det övriga rymdsam-
hället som byggde ISS var det första gången de hörde den 
mjuka sidan, av dem som är uppe. 

Hållbarhet här och däruppe

I Maria Nyströms forskning har utsatta astronauter på 
rymdstationen eller på månbas och den utsatta människan 
i slummen i Kenya något gemensamt. Det handlar om 
hållbarhet, vilket är en idé som hon brinner för.

– Det är som att bygga sitt habitat på månen eller Mars: 
det du producerar ska du leva med. Det känner man av i 
slummen. Är du då inte miljövänlig på Mars, eller männis-
kovänlig, så slutar det bara på ett sätt. Tänkte vi sådär på 
jorden skulle vi hantera våra jord på det sättet. För det är 
ett system vi lever i.

Marias arbetsgivare Chalmers tekniska högskola har 
hållbarhet som ett av sina fokusområden. Men Sverige är 
inte något föregångsland när det gäller hållbarhet, tycker 
Maria. På sina håll är Kina bättre, där hon nyligen varit på 
världsutställning i Shanghai. Akademin samarbetar med 
samhället och industrin.

– Mycket händer väl i Sverige, men vi är inte världs-
bäst. Man får inte slappna av. Och där kan rymden lära 
oss jättemycket om de livsförsörjande systemen. De har 
egentligen inte förändrats sedan de uppfanns i 1800- 
talets England. 

I ett avseende vill Maria Nyström tillbaka till förindu-
striell tid. Som exempel berättar hon hur mycket bättre hus 
av lera fungerar jämfört med de modernare plåtskjul som 
de fattiga bor i i Kisumu i Kenya.

– Kan man inte använda lera på ett modernt sätt om 
man lyfter in rymdteknik? Såklart man kan. 

För invånarna i Kenya handlar det om överlevnad och 
trivsel precis som det gör för astronauterna i rymden.

– NASA tänker ju överlevnad, men ibland gör inte vi 
det. Vi har så mycket resurser som vi bara pumpar på.

I Marias arbetsrum ligger en handväska av märke Louis 
Vuitton, men där i ena hörnet finns ett operationsbord 
som hon och hennes medarbetare utformat för använd-
ning i rymden, men som skulle funka lika bra på fält-
sjukhus på jorden. Samtidigt har NASA nyligen kunnat 
hjälpa ingenjörer att designa kapseln som räddade de 33 
gruvarbetare som blev fast i San Juan-gruvan i norra Chile. 
Västvärldens rymdprojekt har gett insikter som påverkar 
fler än bara de välbeställda. Alla behöver trivas där de bor 
och arbetar.

– Man vinner i längden på att man trivs. Ibland 
undrar jag om vi bygger städer för att vi trivs där. Det är 
inte säkert. 


