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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Hösten 2004 gick jag en kurs i klädsömnad på Folkuniversitetet. Jag hade haft lite syslöjd 
i skolan tidigare men kände att sy, det måste man ju kunna. Sagt och gjort, kursen gick 
bra, resultatet blev en långärmad tröja och ett väckt intresse för symaskiner.
Under kursen slogs jag av hur tråkig min symaskin såg ut. Varför gjorde den det? De an-
vänds ju av kreativa människor och står ofta framme.
Under min tid på FIDU i Hällefors började jag skissa lite på en symaskin, då var jag 
fascinerad av de gamla svarta gjutgärnsmaskinerna med guldornament. Det blev in så 
mycket mer med det förens nu.

1.2 Samarbetspartner

Jag försökte inleda ett samarbete med Husqvarna/Viking i början av projektet. Till en 
början hade jag inte bestämt exakt hur jag ville forma projektet utan bestämde att det 
skulle få växa fram allt eftersom intervjuer och marknadsundersökningarna gav mig resul-
tat. När jag valde målgrupp och inriktning på projektet tyckte inte längre Husqvarna det 
var intressant med ett samarbete för de designar inte själva sina enkla maskiner.
Jag har dock valt att fortsätta använda Husqvarna som varumärke.

1.3 Projektbeskrivning

Som jag redan förklarat hade jag till en början ingen bestämd idé om hur jag skulle vinkla 
mitt projekt. Jag såg symaskinen som en produkt som hade många intressanta “problem”.

– Varför är alla moderna symaskiner vita?
– Varför har i många fall formgivningen släktskap med vitvaror?
– Måste de vara så tunga?

Men projektet var ända inriktat mot den visuella identiteten på symaskinen, det var ändå 
det som hade fått mig intresserad från början.
Jag valde därför att fokusera min marknadsöversikt på det visuella uttrycket hos symaski-
ner.

1.4 Avgränsning

Jag kommer inte göra pedalen 
Jag kommer använda befintlig teknik
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2. HISTORIA
2.1 Kort historik

Jag gjorde en titt bakåt i tiden för att se hur symaskinen förändrats historiskt. Det finns 
inget museum som har några utställda symaskiner så den här delen skedde till största del 
på internet. Under intervjuerna senare i processen fick jag dock undersöka några maski-
ner från 60-, 70- och talet.

De första maskinerna
Den första symaskinen patenterades 1755, den fungerade dock inget vidare. Det var 
många som försökte sig på att göra en symaskin efter det men Barthelemy Thimonnier 
var den den första att göra en kommersiellt gångbar symaskin 1830.

Overlock
Overlockmaskinen kom 1840. Den skär tyget samtidigt som den syr en låsande söm så 
tyget inte fransar sig vilket innebär kortare produktionstid.
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2.2 Historisk visuell förändring

De tidigaste
De tidiga maskinerna var av gjutgärn, med ornament av guld. 

50-60-talet 
Nu blev det lite mer färg, maskinerna gick över till grönt, fortfarande tunga gjutna maski-
ner med vred i bakelite.

70-talet medförde sig fler färger enligt butikspersonal jag pratat med. Det har varit svårt 
att få fram bilder på dessa
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80-talet
Nu börjar symaskinerna ett kantigare utsende med små radier.  Färgskalan är enkel och 
plasten kliver in i bilden.
Insidan av dessa maskiner är dock gjutmetall.

Modern tid
Plasten dominerar totalt på konsumentmarknaden. 99% av alla symaskiner är vita.
Både kantiga och mjuka former förekommer. Gränssnitt har i större utsträckning blivit 
elektroniska och avancerade maskiner med färgskärmar introduceras.

2.3 Analys av historisk visuell förändring

Form follows production skulle man skulle man kunna säga om formen på symaskinen.
Från gjutgjärn till formsprutad plast. När plasten kom till symaskinerna på 70-80 talet 
gav det nog en modern och nyskapande känsla. Maskinerna blev lättare och billigare.
Med produktionsexplosionen i Asien översvämmas vi nu av plastprodukter och den en 
gång så exklusiva känslan ger nu istället ett billigt intryck.
Enligt Pierre Lankvist på Husqvarna kommer metall åter igen på symaskinerna.
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Alphasew 
Juki  
Simplicity
Necchi & Omega
Singer  
Bernina 
New Home 
Tacsew 
Brother  
Pfaff  
Thompson

Craft Master
Reliable  
Toyota 
Euro-pro  
Renaissance  
Husqvarna / Viking
Rex 
White 
Janome
Sew Pro 
Yamata

Johnson Ruffler
Frister + Rossmann
Zoje

3. MARKNADSÖVERSIKT

3.1 Metod

Internet
För att få en bild av vilka typer av symaskiner det finns och vilka varumärken det finns le-
tade jag dels på internet med google för att hitta tillverkarnas egna hemsidor. Jag besökte 
även onlinebutiker för att se priser och få tips om märken jag ännu inte upptäckt.
Jag hittade även olika samlare och muséer online.

 www.google.se
 www.ismacs.net
 home.howstuffworks.com/sewing-machine.htm
 www.allbrands.com
 www.blocket.se
 www.ebay.com

Butik 
Jag besökte också två symaskinsbutiker på Södermalm i Stockholm och talade med per-
sonalen där om de olika varumärkena.

Introduktion
Jag började med att sammanställa en lista på alla symaskinstillerkare jag kunde hitta. Den 
blev dubbelt så lång som jag uppskattat att den skulle bli. Många märken säljs inte i Sver-
ige och en del säljs under andra namn.

W
3
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– Vit blank plast
– Detaljer i klara och pastellfärger
– Stora radier på kanter
– Mjuk form = billig maskin
– Avfasad kant i höljet ner mot foten

Jag fick fram bilder på totalt 108 olika symaskiner för konsumentmarknade, analyserade 
dessa efter former, detaljer och färgsättning och kom fram till dessa återkommande punk-
ter.

TOYOTA RA-224

3.2 Analys konsumentmarknad
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3.3 Analys industrimarknad

– Metallhölje
– Små radier
– Grå
– Mekaniska detaljer syns
– Chassit format runt mekaniken
– Synliga skruvar

TOYOTA RA-224

Jag gjorde samma typ av analys på industrimaskinerna.
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3.4 Analys butik

När jag besökte butikerna hade jag för avsikt att få veta mer om varför symaskinerna inte 
skiljde sig visuellt från varandra särskilt mycket. De två butiker jag besökte var återförsäl-
jare åt varsitt märke (Singer och Husqvarna) och de höll inte alls med om att de inte såg 
olika ut. Efter lite diskussion kunde jag förså deras resonemang, men höll inte riktigt med.
I korthet var det radier, grafik och knapplacering som skiljde maskinerna åt.

– Radier
– Grafik
– Användargränssnitt

3.5 Trender

Jag gjorde en liten kort trendjakt för att se vad som gäller. 

Sustainability är ju en starkt växande trend. Slit-och-släng livsstilen är på väg ut och ett mer 
miljömedvetet konsumerande prioriteras av allt fler köpare.

På Red Dot Awards trendanalyser gick många analyser ut på att det gamla kommer tillbaka i mod-
ern skepnad; New disguised as old och Baroque-n-roll var två uttryck jag fastnade för.



13

3.6 Symaskiner och vitvaror

Under inventeringen av alla bilder jag hittade på internet slogs jag av hur likt formspråket 
var med vitvaror. Vit blank plast, liknande gränssnitt, samma mjuka radier.
Jag funderade på varför jag reagerade över det och insåg att symaskinen är ingen maskin 
som finns i badrummet eller köket. Varför har den då samma formspråk? 

Även om symaskinen ofta används på köksbordet är kopplingen till matlagningsmaskiner 
och mat ganska konstig med tanke på att den enda kopplingen till mat just är att den 
ibland befinner sig i ett kök.

Det är till och med så att symaskiner ser mer ut som vitvaror än “riktiga” vitvaror. Inom 
riktiga vitvaror finns det andra formspråk.

När  jag frågade Husqvarna om släktskapet med vitvaror fick jag svaret att det är vad 
användarna vill ha.
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3.7 Genus

Efter analysen av vitvaror och symaskiner frågade jag mig om det formgivningen av sy-
maskiner låg bottnad i en föråldrad syn på kvinnor och maskiner.

Jag letade reda på lite artiklar i ämnet genus och design, samt talade med Hanna Wildow, 
projektutvecklare i Genus- och sexualitetsnormer i skolans värld. Jag kollade också igenom 
Karin Ehrenbergers Magisterarbete Design och genus - hur vi formger produkter och hur de 
formar oss som handlar om precis det här.

En artikel i DN om könsneutral formgivning togs Apples formgivning upp som ett 
framgångsrikt exempel på just detta.

Efter att ha nosat på ämnet insåg jag att det skulle bli för kompliceratatt få in det är 
också så jag valde att inte ta med den här biten även om jag tyckte det verkade intressant.
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3.8 Intervju Emma, 27 år

Emma har sytt i många år, hon studerar nu till möbelsnickare och äger två symaskiner. En 
äldre husqvarna Automatic och en modern overlock maskin, även den från Husqvarna.

Jag intervjuade henne för att få veta mer om hur hon använder symaskinen, förvarar den, 
vad hon tycker är bra, dåligt och så vidare.

Var förvarar du den?
Hur ofta använder du den?
Hur länge har du sytt med symaskin?
Hur länge brukar du använda den vid varje tillfälle?
Hur länge har du haft den?
Vad kostade den?
Hur gammal är den?

Vilka funktioner använder du?
Hur tycker du gränssnittet funkar?

Tycker du den har rätt vikt?
Vilken färg skulle du vilja ha?
Tycker du det är svårt att tråden?
Skulle du vilja ha den framme?
Vad tycker du är den viktigaste egenskapen hos en symaskin?
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3.8.1 Analys intervju

Av intervjun fick jag fram att hon gillade verkligen sin äldre maskin. Den var enkel att 
använda, den var tålig och tålde lite omild behandling som en tung sak ofta får utstå.
Hon förvarade den i ett skåp ovanför en garderob och tyckte tyngden var en svår fråga.
När den användes skulle den vara tung men när hon flyttade den ville hon att den skulle 
vara lätt.
Ett annat problem var att Emma hade hört att det var dyrt att reparera de gamla maski-
nerna för det var svårt att få tag på reservdelar. Backknappen på de gamla maskinerna var 
inte heller så bra, det var ofta en liten knapp som var trög att trycka in.
De moderna maskinera hade ofta en större knapp med bättre placering som enbart var 
back. Utseendet på den gamla var dock oslagbart, hade hon haft plats för den hade hon 
haft den framme. 

3.9 Analys kartläggning

Efter intervjun med Emma bestämde jag mig för att jag ville göra en ganska enkel sy-
maskin. Jag hade hört från flera personer under projekttiden att de använde äldre maski-
ner just för att de var hållbara och enkla att ha att göra med. 

Jag hade läst på ett forum att anledningen till att de billiga maskinerna inte höll var att 
tillverkarna bytte ut metalldelar mot plast som fungerade bra ett tag men sen brast av 
utmattning. Jag fick halvt bekräftat av Husqvarna att just så var fallet men att de skulle 
hålla sämre medgavs inte.

3.9.1 Val av målgrupp

Jag såg nu en intressant öppning. Är det så att om man vill ha en enkel kvalitetsmakin är 
ens bästa köp en begagnad trots höga reparationskostnader?

Jag ville också göra en maskin som skiljde sig visuellt från de som fanns på marknaden nu.
Komma bort från vitvarorna och ta signaler som användarna uppskattade från de gamla 
älskade maskinerna.

Målgruppen är en person som inte behöver massa funktioner, kanske har symaskinen 
ståendes framme men vill även att den lätt ska kunnas ta bort och ställas fram. Är beredd 
att lägga lite mer pengar för att få kvalité.

Är det så att om man vill ha en enkel kvalitets-
makin är ens bästa köp en begagnad?
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3.9.2 Kött på benen

För att få lite mer kött på benen besökte jag ett diskussionsforum på internet som heter 
Sysidan för att se vad användarna ansåg som bästa köp när man ville ha en enkel bra 
symaskin.

www.sysidan.se/forum/

Det här är utdrag från diskussioner om att köpa enkel bra symaskin:

“Köp hellre en bättre begagnad maskin. Man kan förstöra barnens syglädje för hela 
livet.”

“Just nu har jag två stycken gamla gröna Husqvarna Automatic typ 40 år gamla. Trots 
att båda är nygenomgångna så trasslar sig undertråden och inställningar funkar inte 
så de ska på den osv.”

“Problemen med dom billiga maskinerna, som har påpekats är att dom är nära nog 
omöjliga att få reparerade när dom går sönder (det gör ju alla maskiner förr eller 
senare.)”

“Ärligt talat så använder jag nästan aldrig alla dekorationssömmarna på min maskin. 
De var kul ett litet tag men sen har de varit orörda.”

“Jag söker en bra nybörjar symaskin för max 4000 kr...
.... tror att jag förmodligen bara kommer att använda den till lagning och sy om mindre 
saker så jag tror inte jag behöver någon med en massa finesser...”

W
3

HÖGT PRIS

ENKELAVANCERAD

LÅGT PRIS
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3.10 Ytterligare intervjuer

Jag intervjuade ytterligare två personer, en användare som sällan använde symaskinen och  
en textillärare som hade stor erfarenhet av många olika symaskiner.

Jag ställde samma typ av frågor som vid den första intervjun men med textilläraren som 
hade tre symaskiner från tre årtionden framme diskuterade vi skillnader mellan gamla 
och nya.

Det jag fick fram bekräftade mina tidigare spår:

Äldre maskiner Nya maskiner

Kvalité

Stadig

Enkel

Backknapp

Stygnplåten

Ljudnivån

Reservdelar

Tung

Stygnplåten

Plasten

Utseendet

Åtkomst

Bra

Dåligt
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4. IDéGENERERING
4.1 Funktioner

Jag kände nu att jag hade tillräckligt med input för att kunna specificera funktioner och 
egenskaper som skullle passa min typ av maskin.

 4.2 Vikten

Varför är symaskiner tunga?
Anledningen är att den upp och nergående kraften från nålen skapar vibrationer, är 
maskinen för lätt hoppar den omkring vilket inte är önskvärt. 

Hur kan jag få den att inte hoppa omkring?
Jag gjorde en mindmap över hur man skulle kunna lösa viktproblemet.

4.2.1 Idéer

Spänna fast
De idéer jag hade för att lösa detta var att spänna fast symaskinen i något annat, tex en 
ställning eller i ett bord. Problemet är att vibrationerna överförs till bordet och innebär 
istället krav på bordet (tex vikt och tjocklek på bordskivan) vilket begränsar maskinens 
användningsområde. 
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Material
Ett annat sätt var att använda något sorts material med hög friktion så för att maskinen 
skulle nästan sugas fast. Men det löste inte riktigt den upp och nergående rörelsen.

Dela upp vikten
Om man behöll symaskinens vikt men istället delade upp den i en eller flera delar så att 
lyftmomenten inte blev lika ansträngda.

4.2.2 Slutsats vikt

Idén med vikten uppdelad kändes enkel och möjlig att genomföra så jag gick vidare med 
den. Min idé blev snabbt att lägga vikten i bottenplattan och ha den löstagbar från resten 
av maskinen, kanske till och med motorn kunde sitta på den.

Jag fick tag på en relativt ny symaskin från 80-talet som jag skruvade upp. Ganska snabbt 
insåg jag att det borde vara möjligt, motorn satt faktiskt redan i bottenplattan och det 
mesta av vikten i maskinen låg i chassit som vara av gjutet stål.

A

– Löstagar bottenplatta med vikter + motor
– Resten av maskinen i förlagsvis magnesium som    
   t ex med motorsågar.

På så sätt kan man balansera vikten mellan två delar istället för en.
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4.3 Nålhållare

När jag gick på sykursen upplevde jag nålarna som ett problem, man vill ta ur dem ur 
tyget allt eftersom man syr och de hade en tendens att åka omkring på bordet för att 
slutligen hamna på golvet.
På kursen hade de löst problemet med en magnet i ett snöre som man drog runt på gol-
vet. Min idé var at istället ha en magnetisk yta på symaskinen där man bara kunde släppa 
nålarna.
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5. VäRDEORD
5.1 Värdeord fas 1

Efter intervjuerna och trendanalysen från RedDot kändes en maskin med retrokänsla helt  
rätt. Jag läste igenom intervjuerna igen och tog ut värdeord från svaren jag fått.

Kvalité    Robust    Enkel    Retro

5.2 Uttryck

Hur skulle jag uttrycka de här värdeorden? Jag brainstormade med mig själv och kom 
fram till följande:

Kvalité
Metall, plast utstrålar billig produktion
Ärliga material, ingen fejkmetall eller träimitationer.
Få rörliga delar som kan gå sönder
Synliga skruvar signalerar lätt att öppna och reparera

Robust
Solid kropp, dölja delningslinjerna? Kan bli svårt.
Metall
Stum

Enkel
Tydlig semiotik
Inga nya uppfinningar i gränssnittet
Få reglage
Inte för många funktioner i varje reglage

Retro
Vred från gamla maskiner
Perstorp VirrVarr

VirrVarr av Sigvard Bernadotte
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5.3 Moodboard
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6. SKISSFAS 1
6.1 Siluetter och uttryck

Jag började min skissfas med att skapa enkla siluetter i sidvy i för att testa hur symaskin-
ens uttryck förändrades när jag laborerade med olika proportioner.
Jag valde att göra detta i illustrator för att snabbt kunna få upp många variationer med 
små ändringar.

A  Den kraftiga nacken gav ett kraftfullt uttryck, men i kombination med den korta fot-  
     plattan blev helhetsintrycket instabilt.

B  Med en smalare nacke med samma fotplatta sänktes instabiliteten en aning.

C  En bred bas med en smal böjd nacke och kraftig stomme på en lång fotplatta gav ett 
     balanserat uttryck.

A

B

C
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D  En nacke som smalnade av mot stommen kändes svag
 
E  En nacke avsmalnad på mitten såg ännu svagare ut

F  Smal nacke med kraftig stomme kändes både smidig och kraftfull

6.1.2 Slutsats

Siluett C kändes rätt occh stämde med mina värdeord. Den var både kraftfull och smidig 
med en mjuk retrokänsla.

D

E

F
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6.2 Formskissande

Jag skissade vidare på sidvyer för att se så jag inte lurades av den enkla illustrationsfor-
men, men det kändes likadant.

6.3 Formsökning och misslyckande

Jag gick över till en perspektivvy för att få bättre känsla, men här nånstans började det gå 
dåligt.
Det blev ingenting av skisserna och det kändes som mitt koncept inte fick något liv.
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7. OMDEFINIERING

7.1 Problemet

Jag satte mig ner och funderade på vad som saknades. Vad hade jag missat?
Ett tidigt mål hade varit att jag ville förändra symaskinen och nu satt jag och försökte 
göra en retromaskin. Det gick inte ihop.
Jag slutade skissa och gick tillbaka till min undersökning och insåg att jag måste analysera 
delarnas funktion och riktningar bättre.

7.2 ändring av värdeord 

Jag valde att ta tona ner retro i värdeorden av anledningen att jag ville skapa ett nytt 
utseende på symaskinen. Istället för att göra en maskin som såg retro ut, skulle detaljer 
på maskinen ge en subtilare känsla som påminde om de gamla maskinerna, men i en ny 
tappning.

7.3 Intervju med Karl

För att få reda på vad användarna gillade hos de äldre maskinerna gjorde jag ytterligare 
en intervju. Den här gången med Karl, han hade tidigare sytt ganska mycket och gillade 
verkligen sin Husqvarna Automatic från 60-talet.

Känns den hållbar?
Varför då?
Vad gör den enkel att använda?
Varför väljer du en gammal framför  en äldre?
Vad stör dig när du använder den?
Vad stör dig i utseendet?
Vilka moment är problematiska?
Hur funkar den att ställa in?
Vad tycker du om att den är helt i metall?
Gillar du hur den låter?
Öppnar du den?
Vad tycker du om plastdetaljerna?
Vilka funktioner använder du?
Har du den framme?
Om den här gick sönder, vad skulle du göra då?
Har du lagat den själv?
Om ja, vad gjorde du?
Känns den stabil, om ja, vad?
Är den för tung?
Har du den framme?
Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala för en ny maskin?
Vilka är de största problemen med den?
Vad tycker du är de viktigast egenskaperna hos en symaskin?
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Jag hade också skrivit ut en bild på en symaskin och frågade hur han upplevde de olika 
delarna på symaskinen på ett mer känslomässigt plan.

7.3.1 Slutsatser intervju

Karl gillade att han kunde drämma till symaskinen när det blev fel. Den helgjutna släta 
metallkroppen gav ett stabilt uttryck. De stora tydliga reglagen kändes rejäla och kändes 
kvalitativa. Ibland använde han belysningen i symaskinen som rumsbelysningen för den 
gav ett mysigt ljus.
En detalj som inte kommit fram vid de tidigare intervjuerna var att maskiner i plast drar 
åt sig dammet som blir när man syr. Det händer inte med metallmaskinerna så därför blir 
det mindre att rengöra.
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7.4 Knappar och vred

Efter intervjun med Karl insåg jag att vreden spelar in ganska mycket i den totala upp-
fattningen av symaskinen och försökte hitta bilder på gamla vred och knappar.
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7.5 Rörelser 

Hur rör sig tyget genom maskinen?
Vad har den för riktningar?
Vad ska de olika delarna uttrycka?



32

A

C

D

E

B

A   Det här är själva kroppen i symaskinen, den ska uttrycka styrka och en stomme 
      i symaskinen

B   Halsen, den har en riktning mot huvudet (C)

C   Huvudet är på nuvarande symaskiner riktade bort från användaren, åt vänster se figur 2
      Huvudet borde istället ha riktningen mot alternativt från användaren eftersom det är 
      den riktningen tyget rör sig i

D   Även den här delen som jag valt att kalla armen borde också ha en riktning liknande 
      huvudet.

E   Foten är den som förankrar maskinen i bordet, som ger den stabiliteten och bör uttrycka 
      en riktning mot bordsytan

1 2

3
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7.6 Ny moodboard 

När jag nu valt att tona ner retro var en ny moodboard på plats.
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8. SKISSFAS 2
8.1 CAD skisser

Nu började det bli kort om tid och jag hade inte gjort en enda skissmodell ännu, så för 
att spara tid skissade jag direkt i SolidWorks. Det gick snabbt att testa olika formlösningar 
och jag kunde arbeta med riktiga mått och sedan få ut ritningar för att gör skissmodell.

Den inringade figuren hade kvalitéerna jag bestämt och ett moderna utseende och jag 
gick vidare till att göra en skissmodell.
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8.2 Skissmodeller

Jag satte igång med skissmodeller, den blev en tråkig blandning av alla skisser jag gjort 
och av alla bilder på symaskiner jag tittat på under arbetet.
Den såg ut som en symaskin som skulle kunna säljas idag och det var det sista den skulle 
se ut som. 

8.3 Destillering

Jag ville få fram riktningarna tydligare. Jag gick tillbaka till att skissa på papper och hit-
tade en enkel form med tydliga riktningar
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8.4 CAD + skissmodeller

Den nya formen kändes spännande och lite ikonisk för symaskinen men det var svårt att 
få grepp om hur den fungerade i verkligheten så jag gjorde en grundform i SolidWorks 
och printade ut ritningar som jag sen gjorde sex skissmodeller på.

Jag valde att gå vidare med en blandning av A och D.

A

C

E

B

D

F
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9. SLUTKONCEPT

Formen svarar mot 
tygets riktning i 
symaskinen.

Uppdelad för lättare 
förflyttning
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Magnetisk nålhållare

Köp till vred och knappar i nya färger när du tröttnat 
på de gamla!
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Infälld kanal 
för tråden

Trådrul-
leshållare

Infälld kanal 
för spolning

Matarratt

Stygn-
väljare

Nålmagnet

Backknapp

Platta med
vibrations-
dämppande 
gummi

Belysnings-
knapp

9.1 GRäNSSNITT

A  Stygnväljare

B  Stygnlängd (man rullar knappen
     i längdriktningen)

C  Stygnbredd (man rullar knappen 
     i sidled)

D  Trådspänning

E  Belysning

A

C BD

E
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9.2 FäRGSäTTNING

Min slutmodell kommer (antagligen) ha färgsättningen på den stora bilden på föregående 
sida. Matt mörk mörk grå med knappar och vred i cyan.

Det är inte så många inställningar på den här maskinen så jag har valt att ha dem i 
samma färg.
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9.3 MATERIAL

Gjuten 
magnesium

Formica 
laminat

Hård reptålig 
termoplast
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9.4 Modellbygge



44



45



46


