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abStRact
In the old days. Sewing was a matter of course. We mended and patched. 
Sewing was a given. Today it is not so.

But there are still a lot of people out there building, sewing and making 
products. People that want to keep their old stuff. People who wants to 
create new stuff. Sewing is in many ways a way of self expression. The main 
focus of the project has been trying to connect the craft knowledge and in-
structions available on the web with an aspiring craftsperson through a new 
sewing machine. 

The result is a slightly smaller and lighter sewing machine where buttons 
and screens has been removed and all your interaction with the machine, 
other than sewing, is moved to a mobile device or computer. There you will 
get help managing your choices of, for example, seems through an applica-
tion that can be adjusted for your needs. This application should act as an 
information carrier and a community for people to share experiences and/or 
knowledge.

This is a design report (BA level). About the need for a flexible and useful 
sewing tool for a new generation of makers. People with the will to cre-
ate but who lacks the skill and experience of sewing. The report will give 
an overview of the process leading up to this sewing machine. Information 
gathering, ideation, form development and a presentation of the result.
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InLEdnIng
Som student vid designhögskolan i Umeå skall jag utforma ett eget exa-
mensarbete, skriva en projektbeskrivning och hitta en extern samarbet-
spartner. Arbetet utgår från ett identifierat problemområde och har en tyd-
lig målsättning: Jag vill utforma ett nytt verktyg för textilarbete i hemmet.

Förr i tiden var det självklart att vi sydde hemma. Man lagade och lappade. 
Skapade nya kreationer och underhöll de som redan existerade. Att sy var 
en självklarhet. Idag är det inte det.

Det finns många människor som skapar och tillverka sina egna produkter. 
Människor som kan själv, som vill reparera gammalt och skapa nytt. Att stär-
ka tron på den egna förmågan är en av anledningarna till att vi har ämnen 
som till exempel slöjd i skolan. 

Det har visats att människors förmåga till problemlösning och samarbets-
förmåga stärks genom handarbete. Det finns ett behov av flexibla och bra 
verktyg för en ny generation som har intresset men samtidigt kanske inte 
besitter samma hantverksskicklighet och vana.

Det finns flera områden att undersöka och arbeta kring. Hur ser dagens be-
hov ut? Vad vill vi sy? När vill vi sy och varför? Hur skall en maskin fungera 
och vad skall den klara av att arbeta med? 

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna för nya metoder eller 
lösningar för textilarbete. Målsättningen är att projektet ska resultera i ett 
koncept som skall vara bättre anpassat för framtidens behov och användare 
än dagens standardmaskiner eller rent handarbete.

Projektet har skett i samarbete och med stöd av SVP som är en stor tillver-
kare av symaskiner. 
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bakgRund
Förr  i tiden var det självklart att vi sydde hemma. Man lagade och lappade. 
Skapade nya kreationer och underhöll de som redan existerade. Att sy var 
en självklarhet. Idag är det inte det. Att stärka tron på den egna förmågan 
är en av anledningarna till att vi har ämnen som till exempel slöjd i skolan. 
Det har visat sig att människors förmåga till problemlösning och samar-
betsförmåga stärks genom handarbete. I en artikel “The Meaning and Value 
of Home-Based Craft”1 skriver den brittiska professorn Rachel Mason hur 
hembaserat hantverk är på stadig nedgång i skolsystemet och att vi inte får 
glömma bort slöjdens positiva egenskaper för vår hälsa. Det finns ett behov 
av flexibla och bra verktyg för en ny generation som har intresset men sam-
tidigt kanske inte besitter samma hantverksskicklighet och vana.

UNESCO har arbetat fram en Konvention. Konventionen för skydd av det 
immateriella kulturarvet. Den trädde i kraft så sent som 2006 och den 
ämnar att bland annat skydda eller främja traditionellt hantverk.2 2011 så 
ratificerade Sverige UNESCOS konvention. Det ledde bland annat till att 
nämnden för hemslöjdsfrågor, som är en svensk myndighet ställd under 
kulturdepartementet, arbetat med ett projekt kallat ”Den internationella och 
interkulturella hemslöjden” och en rapport därifrån pekar på hur handarbete 
och slöjd får en ökad betydelse i en altmer globaliserad värld. Författaren 
Eva Melldal menar att slöjd och särskilt textilt arbete har blivit en altmer 
identitetskapande faktor för unga i storstäder. ”Utbudet av aktiviteter och 
händelser är enormt, särskilt i storstäderna. För individen innebär det att 
man från att ha följt samhällets konventioner och traditioner nu snarare 
försöker bryta och skapa starka identitetsmarkörer. I ett anonymt samhälle, 
ställs det nya krav på individen att skapa sitt ”personliga varumärke” och 
utåt signalera sin person…”3

Samtidigt får skapande och hantverk gott om medialt utrymme. Det skrivs 
löpmeter (egen iakttagelse) kring bland annat “makers”4 som även de 
skapar sig en identitet kring skapande. En subkultur där man uppmanar 
människor att bygga saker och uppfinna lösningar på problem i deras egna 
vardag. 

1. publicerad i International Journal of Art & Design Education Volume 24, Issue 3, pages 261–268, Oktober 2005

2. http://www.unesco.org/services/documentation/archives/multimedia/?id_page=13&PHPSESSID=743f303f0b2452205c4a672fde9310bc

3. http://nfh.se/download/18.e8f46b8140a162b4fe3b3a/1382622887342/Granslosaslojden2013.pdf

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Maker_culture
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Så vilka är framtidens kreatörer?

Många inser att det blir svårare och svårare att bryta sig ut och känna sig 
nyttig i en industrialiserad värld. Vi får fler och fler val men det blir svårare 
att definiera sig själv som person och sticka ut från mängden. Eftersom vi 
pluggar mer, åtminstone i västvälden, så blir vi kunnigare och klokare men 
praktisk kunskap sätts ofta åt sidan sidan till förmån för matematik och 
naturvetenskap. Vi blir oförmögna att på egen hand lösa enkla praktiska 
vardagsproblem som till exempel att laga ett hål i en tröja. Så vilka kommer 
vilja köpa symaskiner i framtiden?

I en artikel av Laura M. Thomsso som publicerades den 5 juli 2012 i  New 
York Times, undersöker man en ny våg av sömnadskurser i USA “ ’My moth-
er sewed, but it seemed not that cool,’ Ms. Heigl said in a telephone inter-
view. ’Then my sister and I started following Pinterest.’ That sparked an in-
terest in making baby clothes for her two daughters. So Ms. Heigl’s mother 
bought her a sewing machine and gave her a few pointers. Ms. Heigl’s first 
project was a bumper for the crib of her second daughter that was made 
from green and white fabric the actress bought online. ”5

Hemsidor som till exempel www.pintrest.com och www.etsy.com har de 
senaste åren växt ordentligt och fungerar som inspirationskälla för tusentals 
människor världen över. Hemmafixar projekt blir moderna och fräsha. En hel 
del pekar också på att det är framförallt unga vuxna som är intresserade av 
den här trenden.

Urbaniseringen är ett faktum. Att framtidens symaskinsanvändar bor i 
städerna är mycket troligt. Efter arbetet vill de ha en hobby eller ett intresse 
som innebär att man skapar något. Fotografering var förr förunnat viktiga 
tillfällen för dem som hade råd med en kamera. Nu gör alla filmer hemma 
och laddar upp dem på Youtube. Finns det möjlighet för en liknande ut-
veckling inom andra områden? Nu verkar 3D skrivare erövra världen och det 
kanske väcker ett intresse för att återigen skapa mer traditionella fysiska 
föremål. Många skulle kunna besitta medlen och resurserna för att skapa 
nästan vad som helst hemma i köket. 

5  http://www.nytimes.com/2012/07/05/fashion/dusting-off-the-sewing-machine.html?pagewanted=all&_r=0
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Målgrupp

Till skillnad från min preliminära målgrupp (åldern 15-25) visar det sig att 
gruppen är något äldre än jag tidigare trott. Kvinnor och män i “tidig vux-
enålder” Som hunnit flytta hemifrån och nu försöker grunda sin identitet 
genom sina fritidssyselsättningar. Studerar eller arbetar heltid i en europeisk 
eller nordamerikansk stad. Boendet är trångt, begränsat arbets och förvar-
ingsutrymme. Ensam eller delad lägenhet. Har ett intresse av sömnad men 
begränsad kunskap eller erfarenhet. Hämtar mycket inspiration från nätet. 

För att se om mina första slutsatser är korrekta har jag genomfört ett an-
tal intervjuer (i första hand personer mellan 20 och 30) samt genomfört en 
enkät undersökning. 

Intervjuer

För att få inblick i hur andra människor än jag själv resonerar kring 
symaskiner och handarbete har jag utfört ett antal intervjuer. Fria samtal 
som kompletterats med en mer allmän och bredare enkät för att nå längre 
ut. De 10 stycken individerna jag intervjuade var mellan 20 och 30 år gam-
la och hade varierade erfarenhet av sömnad. Fem stycken av de tillfrågade 
var för tillfället studenter.  2011 fanns det i Sverige ca 363 000 studenter där 
medianåldern ligger på 20,7 år och det är alltså en vanlig sysselsättning för 
målgruppen. En av de intervjuade var för tillfället arbetsökande men hade 
de senaste året arbetat med hushållsnära tjänster. Alla är stadsbor. 

Det visade sig att det inte var själva sömnaden som var problemet för an-
vändarna. Det var något som de upplevde som glädjefyllt och lättsamt. Det 
som var problem handlade mer om det runt okring. Alla val som behöver 
tas. Alla inställningar på symaskinen. Vad gör jag när saker börjar trassla. 
Intervjupersonerna beskrev särskilt beslutsfattande som ett av de stora 
problemen.

Enkät

För att få lite mer bredd och åsikter från en större grupp människor som är 
mer aktivt intresserade av sömnad så lade jag ut en enkät på www.sysidan.
se som är ett forum för folk som vill diskutera sömnad och sömnadsrelat-
erade frågor. Det resulterade i cirka 30 svar från folk i åldrar mellan 20 och 
80 år. Frågorna var enkla och fokuserade på olika sömnadsprojekt. Hur folk 
bor och var de förvarar sina symaskiner i hemmet. Om det fanns önskemål 
kring alternativa material, vad de upplever som lättsamt i relation till söm-
nad och om de ser några tydliga problemområden. Vad som var tydligast 
från enkät var kanske att många äldre har mer utrymme och en dedikerad 
yta eller rum för sina sömnadsprojekt medans yngre männsikor ofta hade 
mer bekymmer med utrymme. Vad som stämde in på nästan alla svarande 
var att majoriteten av inspirationen och kunskapen hämtades från nätet.
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Det visade sig att nästan 
alla oavsett ålder använder 
nätet som inspiritation och 
kunskapskälla.

Utrymme är ett problem 
för de yngre användarna, 
nästan alla jag pratat med 
arbetar på köksbordet och 
det kommer ivägen andra 
vardagsysslor.

Det är många som upplever 
att val av rätt sömn till rätt 
tyg inte är helt lätt. Många 
använder bara en bråkdel av 
de funktioner som finns.

Äldre användare är oerhört 
dedikerade och älskar att 
sy. Yngre användare påstår 
att symaskinen bara är ett 
verktyg i mängden. De är 
intresserade av vad de kan 
skapa inte sömnaden i sig.

några lärdommar 
från intervjuer och
enkätundersökning
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Hur lär vi oss?

Eftersom många av enkätsvaren och även intervjudeltagarna nämnde att 
de hämtar mycket kunskap från nätet så tyckte jag det var skulle vara in-
tressant att titta lite närmare på det området. Det finns inte överdrivet my-
cket forskning på området men jag lyckades till slut hitta en en artikel med 
titeln Learning how: the search for craft knowledge on the internet. Som tar 
upp frågor kring hur vi tar till oss ny hantverkskunskap i dagens samhälle. 
Författarna till artikeln har intervjuat skapande personer och frågat kring 
deras vanor när det gäller att lära sig ett nytt hantverk och hur de hittar den 
kunskap de behöver. “The internet has become a vibrant place to find pic-
tures of craft projects, watch videos illustrating techniqus and communicate 
with craft enthusiasts of all kinds… Someone intrested in learning to knit, for 
example, will find numerous diagrams and illustrations online. Flash anima-
tions of varios knitting stitches illustrate the sequence of motions without 
the need for hands to manipulate the needles…” Författarna resonerar också 
kring problemen med all tillgänglig information. När det finns så mycket 
instruktioner och hjälpmedel så blir det ibland ett problem att välja. “Peo-
ple learning a new craft must reconcile competing pieces of information 
and decide whose information they will use.” Dessutom måste de som sök-
er information på nätet ha rätt vokabulär. Om du vill hitta någon som visar 
dig en specifik teknik så måste du först veta vad den heter. Därför finns det 
många som ständigt letar, läser bloggar och gör informationssökande till en 
del av deras vardag. “The information-seeking behavior is driven by their as-
pirations. The people we talked to were making information seeking a part 
of their craft, they did it consistently as part of their practice.”

Se det verkar helt enkelt som att många inom målgruppen söker informa-
tion, inspiration och ägnar mycket tid på nätet. För att lära sig så mycket 
som möjligt så har det digitala kommunikationssamhället blivit en del av 
traditionellt hantverk. Här någonstans föddes idén om att försöka föra dessa 
två världar närmare varandra genom ett bättre anpassat verktyg.

6  http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1518908 Cristen Torrey, Elizabeth F. Churchill, David W. McDonald Learning how: the search for craft knowledge on the internet
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Varför ser dagens symaskiner ut som de gör?

Från samarbetspartnern fick jag dokument som förklarar hur en symaskin 
fungerar idag. Jag besökte en symaskinbutik och servicecenter i Umeå för 
att ställa frågor. Fick även tag på en trasig symaskin som jag kunnat ploc-
ka isär för att undersöka de inre delarna. Symaskiner är tämligen komplexa 
maskiner som har utvecklats under lång tid och det finns en mängd variant-
er. Men i grunden ser de flesta symaskiner ganska lika ut.

Motor & transformator

Några av de största och tyngsta komponenterna förutom själva metallstom-
men i maskinen är elmotorn som driver hela maskinen samt transformatorn.

En gjuten metallprofil

En av de viktiga delarna i en symaskin är den gjutna metallprofilen som 
ser till att maskinen är stadig. Undertråds mekanismen och och övertråden 
måste synkroniserat arbete med varandra och felmarginalen är liten. Därför 
är det viktigt att maskinen är stadig. 
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undertråd

Mekaniken för undertråden sitter längst ut på en axel i den så
kallade friarmen.

Övertråd

All mekanik för nål, trådspänning och övertrådens funktioner sitter längst 
ut på den övre armen. Nålens förflyttning i höjdleds styrs av axeln som är di-
rekt driven av elmotorn. Den går också att syra manuellt med ratten i änden 
av axeln

Sömmar

I en mekanisk symaskin sitter här rullar och en mätarm som läser av. Det är 
det som styr stygnsbredd och längd. I en datoriserad maskin finns istället 
två stegmotorer som arbetar vilket möjliggör avancerade mönster så som 
till exempel specialritade broderier. 
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Handhållen

Handhållen maskin som ska vara praktisk när det gäller att reparera saker 
som till exempel gardiner. För att du kan göra det på plats istället för att 
plocka ner och ta fram din vanliga maskin. Ett alternativ eller tillbehör för 
den som syr mycket helt enkelt. Lättviktig och stark enligt tillverkaren.

portabel

Mindre och enklare maskiner för den som vill göra enkla projekt och lära sig 
sy. “Nybörjar maskin”.

Stationär

Klassisk maskin som sett i stort sett likadan ut de senaste 50 åren. Störst 
förändring har skett på insidan med otaliga funktioner. Har i stort sett en da-
tor innuti som förändrat hur den arbetar. Nya och ganska dyra maskiner har 
avancerade broderingsprogram vilket är en stor försäljningspoäng.

Marknaden

Har jag även gjort en snabb koll på vad för typer av maskiner på marknaden 
idag. Jag har tittat i butiker och på nätet och sett tre olika sorts kategorier 
av maskiner som riktar sig mot hobbyverksamma. När det kommer till märk-
en kan jag inte se någon direkt större skillnad i form eller funktion.  
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Funktionslista

För att försöka definiera vad en modern symaskin faktiskt gör lade jag upp 
en funktionslista. Av den framkommer kanske tydligast att det du på en 
basnivå vill göra är att fästa två olika ytor med varandra. Två tygstycken 
som med hjälp av tråd ska sammanfogas. Utöver det kommer rent estetiska 
funktioner, brodersömnad eller dekorativa sömmar. I den här listningen har 
jag valt att bortse ifrån dem. Här tvingas jag också ta beslut kring hur my-
cket det är ett handverktyg och hur mycket det i teorin skulle kunna vara 
en helt automatiserad process. Men eftersom projektet riktar sig mot hob-
by verksamma kreatörer som vill skapa något för hand så känns det viktigt 
att verktyget skall passa händer Det känns också viktigt att man kan se vad 
man gör.

Verb Substantiv Anm. Hf D Sf N Ö O

Samanfoga Material

Ändra Söm

Anpassa Tråd (spänning)

1.

2.

3.

Produktanalys
FunktionslistningSymaskin

4. Anpassa Stygn (längd)

5. Anpassa Stygn (bredd)

6. Påverka Hastighet

(inte skymma)

7. Mata Tyg

8. Passa Hand

9. Tillåta Seende

10. Kommunicera Val

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

textil/mjuka mat.
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FokuSoMRådE

Fokusområde och problem

Som jag ser det kan man dela upp problemen kring användandet av en sy-
maskin i tre olika områden. Det första är en planeringsfas. Där skall du ta en 
mängd beslut. Vad du ska sy, hur du ska sy det. Du ska rita upp ett mönster 
och så vidare. Det andra är själva sömnaden. Det är där du väljer vilken nål 
du ska ha, pressarfot och söm. Sen syr du ihop de delar du ska sy ihop. Det 
är den här biten som de flesta av mina användare upplevde som glädjefyllt 
och roligt. Själva sömnaden alltså. Inte alla val du måste ta (se flödeschemat 
på sida 17 för mer information). Valen upplevs som svåra och problematiska. 
Det tredje området är vad du som användare gör när något inte fungerar 
som det skall. Om tråden trasslar sig till exempel, vad gör då då för att åt-
gärda det problemet. Något som ofta handlar om erfarenhet.

Fokusera på huvudproblemet

Som jag ser det är alltså själva huvudproblemet inte själva sömnaden. 
Symaskinen vi har idag är tekniskt dugliga och jag har inte den kompetens 
som krävs för att förändra själva tekniken eller sättet vi syr på. Användarna 
är nöjda med hur det fungerar och tycker att det är den biten som är glädje-
fylld och “rolig”. Däremot så uppfattar de alla val, planering och beslut som 
ett problem. Fokusera på det beslutsfattande och kunskap.

Nästan alla inom målgruppen hämtar inspiration och kunskap från nätet. 
Anpassa maskinen för att passa användarnas kunskapsnivå och deras kun-
skapskällor. Gör det möjligt att få hjälp när man stöter på problem.

avgränsing: Anpassa till den teknik som finns idag. Förändra inte innehållet i 
symaskinen eller hur den fungerar men gör den enklare att förstå.
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1

2

planering
Vad skall jag sy, vad behöver jag? Material, 

planering, mönster etc.

utförandet
Den skapande processen

Rätt söm på rätt plats.
Använda verktygen

3problemlösning
När något inte fungerar som det skall och 

jag måste måste ta reda på hur jag skall 
lösa det.

Som jag ser det kan man dela upp användandet 
av en symaskin i tre områden. det här gjorde jag för 
mig själv för att få en tydligare bild av vad använ-
darna upplevde som problem.

VaL

Rött = problem (enligt användare)

grönt = Lättsamt och roligt (enligt användare)
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1

2

planering
Vad skall jag sy, vad behöver jag? Material, 

planering, mönster etc.

utförandet
Den skapande processen

Rätt söm på rätt plats.
Använda verktygen

3
problemlösning

När något inte fungerar som det skall 
och jag måste måste ta reda på hur jag 

skall lösa det.

Som jag ser det kan man dela upp användandet 
av en symaskin i tre områden.

plocka upp 
maskinen

Val

av pressarfot

av tråd

av nål

Val

trådspänning

Stygns-
längd/bredd

typ av söm

trä maskinen

+100 andra

ZigZag

Rakplacera tyget un-
der pressarfoten

trä undertråd

trä övertråd

Spola

a

b

b

c

Fästa tråd

Lyfta pressarfot

klipp tråd

plocka ut nålar

Fälla ner 
presarfot

Sy +
Reglera fart

nåla ihop
 tygbitarna

Flöde
Fästa ett tygstycke  
med ett annat

Val

Flödeschema över område nummer 2 för att belysa alla 
de val som användaren måste fatta under arbetets gång.
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MåLSättnIng
Mitt mål är alltså att skapa ett verktyg för sömnad som:

För samman den kunskap som finns på nätet med användaren och hjälper 
till i den beslutsfattande processen och i planering av projekt.

Är en förhållandevis litet symaskin som inte tar upp allt för mycket 
utrymme.

Är anpassade efter den mekanik och struktur som finns i dagens symaskiner 
samt håller sig tidsmässigt nära dagens teknikutveckling. 

Fysiskt litenFysiskt stor

traditionell

Modärn

De flesta vanliga 
symaskinerna

Mitt mål



19

IdégEnERERIng
Det är tydligt att när jag går in i  idégenereringsfasen att jag ska arbeta 
med två områden. Dels den fysiska representationen av en maskin som bör 
ligga nära hur en symaskin fungerar idag. Eftersom det varkar vara något 
som många trivs bra med och inte är ett stort problem. Dagens symaskin-
er set ut som de gör idag av en bra anledning och det kan vara svårt att på 
så pass kort tid utveckla ett nytt och bättre sätt att sy på. Om användarna 
dessutom inte tycker att det är ett stort problem så är det onödigt att lägga 
fokus där. Det andra området som behöver nya idéer är hur jag som använ-
dare skall förstå maskinen, hur den fungerar, vilka inställningar jag skall välja 
samt hur maskinen kan hjälpa mig att planera ett projekt.

Den första fasen av idégenereringen hölls parallellt med användarstudier 
och faktainsamlingen för att hålla idéerna inledningsvis fria från de problem 
som presenterades för mig. Senare i idégenereringsfasen blev det mer fok-
userat. Jag har här valt att visa ett antal utvalda skisser från processen men 
kommer inte gå in på varje enskild del. Jag kommer beskriva ett par delar 
som jag tycker var viktiga för processen. I slutändan skalades alla idéer ner 
till tre stycken sammansatta koncept som senare utvärderades mot använ-
dare.

Tanken var att försöka producera en stor mängd idéer till en början och 
försöka att inte särskilja på bra eller dåliga idéer. Något de har gemensamt 
är dock att jag försökt hålla idéerna inom en tekniskt rimlig gräns. Ingen 
teleportation eller extrema nya material, utan hålla det på en relativt 
jordnära nivå med tänkbara tydliga lösningar på önskvärda funktioner.
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kroppen

Det kändes relevant att lägga mycket tid på hur mycket plats maskinkrop-
pen tog upp på arbetsytan och jag var länge inne på att minska maskinens 
storlek. Men eftersom vi vill ha en lättare men samtidigt minst lika kraftfull 
maskin skapar det en del problem. En större motor påverkar självklart storl-
ek och tyngden hos maskinen. Hur gör vi med storleken? Som det ser ut 
idag så tar symaskiner upp ganska mycket bordsyta. Och ju mer avancerade 
och kunniga de blir desto större blir de. Hos mig föddes en idé om att man 
skulle kunna flytta maskinen bort från bordet. Inte själva arbetet men maski-
nen statiska delar. I slutändan använde jag inte något av de här idéerna men 
de var länge med i processen.

1. Koncept ett var en ganska lite maskin som skulle spännas fast i bordskivan 
likt en tving för att få stabilitet. Detta leder till att mycket av maskinens 
tyngre delar flyttas ut mot kanten eller utanför bordskanten och öppnar upp 
mycket yta för annat arbete på bordet. Det ger också ett mer naturligt fall 
neråt för till exempel sladdar. Stora nackdelen är att det är svårt att veta hur 
olika bord ser ut. Det måste verkligen fungera med alla sorts bord med vari-
erande tjocklek och konstruktion.

2. Koncept nummer två är mycket likt koncept ett med två stora skillnader. 
Den spänns inte fast i bordet utan har en bred bottenplatta som skapar sta-
bilitet och tillräckligt med friktion för att maskinen skall stå stadigt. Den här 
maskinen har också utrustats med en vev som som gör att man med hjälp 
av ren handkraft kan hjälpa maskinen för att bli starkare. 

3. Koncept nummer tre spänns också fast kring bordskanten men är en 
större kraftigare maskin med stor motor.

1

2

3
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knappar

Den andra delen handlade om hur du som användare skall förstå dig på 
maskinen. Också här väldigt spridda idéer. Kan man göra ett system likt de 
rattar som sitter på maskinerna som är bättre på att ge dig vettig feedback 
och information kring de val du gjort?

På många nya symaskiner finns det finna tryckkänsliga skärmar. Skulle man 
kunna arbeta med ett gränssnitt så att det blir tydligare? Eller ska man till 
och med flytta det bort från maskinen helt och hållet. Många är redan mer 
bekväma med att använda sina telefoner och datorer, de vet redan hur de 
ska handskas med den typen av verktyg. Symaskinen skulle kunna vara en 
förlängning av datorn.

Kanske är det viktigare att fokusera på visuell feedback. En laserprojektor 
skulle kunna projicera mönster och val direkt ner på arbetsytan. På så sätt 
skulle du kunna få hjälp med att hålla rätt sömnsmån och få ett ”sikte” att 
gå på.
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För att kunna utvärdera mina idéer så kombinerade jag några av de mer 
lovande idéerna till tre stycken koncept. Jag byggde tre funktionsmodeller 
som jag sedan tog med mig till en grupp studenter vid Umeå universitet för 
utvärdering

1. För att ge den här maskinen mer motorkraft så har den en vev, då kan du 
manuellt hjälpa motorn till mer kraft ifall behovet uppstår. Den har också en 
tryckkänslig skärm där alla inställningar på maskinen görs. Maskinen ställs 
inte på en bordsyta utan skruvas istället fast med hjälp av något som liknar 
en tving. Fotpedalen (används för att reglera motorhastighet) är här trådlös, 
samma gäller på förslag nummer två.

2. Koncept nummer två har även den en trådlös fotpedal men här har in-
formationen du fick på skärmen i det föregående konceptet flyttats ut ur 
maskinen och till en mobil enhet. Det skulle kunna vara en smart mobil, surf-
platta eller en dator. För att få bottenplattan mindre så har de här koncep-
tet fyra sugproppar som håller ner maskinen mot bordsytan. Det fungerade 
förvånansvärt bra.

3. Koncept eller förslag nummer tre var den som tillsynes kanske var mest 
lik en vanlig standardmaskin från idag. Den stod på en vanlig stor och bred 
basplatta och hade alla tunga delar inuti “kroppen”. Den hade också en fot-
pedal som var kopplad till maskinen med sladd. Däremot har den en laser-
projektor som kan projicera ner en bild på arbetsytan. Så när du ställer in en 
söm via en knapp eller ett vred så visar maskinen dig direkt en förhandsbild 
av hur sömmen ser ut, hur bred den är och hur långt det är mellan stygnen.

utvärdering

Dessa modeller tog jag med mig till studenter vid Umeå universitet som 
läser design och konstruktion. Eftersom de syr mycket kunde de hjälpa till 
att utvärdera mina koncept. Vi satt ner i över en timme och diskuterade 
koncepten i detalj. De kom med tydlig feedback och delade med sig av en 
hel del ny information. De kom bland annat fram till att en trådlös fotpedal 
skulle vara mycket bra. I slutändan ville de se en kombination av koncept två 
och tre. 

De gillade verkligen idéen att få direkt visuell återkoppling men tyckte också 
om att styra ifrån en mobil enhet. Dock ville de gärna hålla vissa inställning-
ar analoga. Då framföralt prssarfotstrycket och trådspänningen. De menade 
att det var sådant man lätt ville kunna anpassa under arbetets gång. Allt 
annat går att planera och ställa in i förväg men de här två inställningarna 
krävde att man mer kände in vad som behövdes. De var lite osäkra på sug-
propparna och oroliga över batterinivån i bland annat fotpedalen. Att ha 
en strömsladd såg de mer som en fördel än en nackdel. Bättre att ha stadig 
och säker strömförsörjning än att behöva oroa sig över batterinivåer.

utVäRdERIng
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Vi diskuterade även hur de såg på en framtida utformning hos en symaskin, 
vad hade de för idéer och åsikter kring hur en symaskin skall se ut. De kom 
med gott om förslag och påpekade även en del problem. Några helt nya för 
mig. När det kommer till material så vill de gärna se något annat än den vita 
plast som många av dagens maskiner är gjorda utav. Inte för att den vita 
plasten i sig var ful utan vad som hände med den över tid. Dels att den gul-
nar och ser smutsig ut på grund av solsken. Dels därför att vissa tyger och 
material färgar av sig på plasten och skitar ner den. 

De ville gärna se färg, men inte på arbetsytan, där fick det gärna vara 
avskalat och enkelt så att man kunde koncentrera sig på den tygbit som 
man arbetade med just nu. Ett annat problem var också belysningen, de 
ville ha mer ljus, och att det var lätt åtkomligt så att det gick fort och enkelt 
att byta ut om det går sönder eller fungerar dåligt.

1

2

3
+
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FoRMaRbEtE

Fyra inriktningar

För att få spridning i formarbetet planerade jag fyra stycken olika inriktning-
ar. De byggde på fyra stycken ord eller uttryck. Dynamisk, rustik, funktions-
minimalism och mjuktmodärn. Slutresultatet blev en kompromiss och bland-
ning av flera inriktningar men inledningsviss försökte jag göra dem så olika 
varandra som möjligt. Arbetet började med ett antal moodboards för att ha 
något att arbeta emot och diskutera kring med användare, samarbetspart-
ner och mina klasskamrater.

Därefter skissade jag individuellt på varje inriktning i blandade tekniker. 
Ett av de inledande misstagen var att hela tiden hålla sig till skisser utifrån 
rena sidvyer eller profiler. Detta gjorde jag för att kunna bedömda formerna 
mer objektivt. I slutändan visade det sig vara ett problem då en delformer 
fungerade dåligt i andra vinklar. Detta ledde till att det var svårt att få ihop 
en helheten i formen.

När jag valde mina forminriktningar utgick jag ifrån mina samtal med använ-
dare. Tankarna gick till hur en maskin eller verktyg skulle kunna passa in i en 
hemmiljö och på ett köksbord. Samtidigt gällde det att vara tillräckligt neu-
tral för att passa in i en mängd hem.

Inledningsvis var även tanken att försöka inrikta sig på att göra en maskin 
som ingick i ett av samarbetspartnerns varumärken (Husqvarna Viking, Pfaff 
och iInger). Samarbetspartnern såg gärna att jag gjorde en Viking maskin 
vilket jag ett tag arbetade emot. I slutändan var det med tanke på målgrup-
pen och den tilltänkta användaren viktigare att försöka sticka ut från det 
redan existerande formspråket. Detta också för att försöka trycka på att det 
här är en maskin som skiljer sig från andra med funktioner som kanske inte 
vid första anblicken är uppenbara. Det var alltså viktigt att hitta en form 
som framhävde konceptet och den interaktiva biten istället för att vara tro-
gen ett existerande varumärke.

De följande formskisserna är ett urval. Det är en majoritet av skisserna men 
jag har valt ut dem som förklarar de olika riktningarna tydligast. 
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1. Rustik

Det är inte helt enkelt att förklara vad jag menade med det här men grund-
tanken var att symaskinen skulle passa i ett rustikt bondkök bland knivar, 
kaffepannor, värme och liv. Tanken var att det skulle kännas pålitligt, 
slittåligt och hederlig. 

Jag skissade inte överdrivet mycket på den här inriktningen då jag ganska 
snart insåg att för att en symaskin skulle passa in i den här kategorin och 
samtidigt kännas lätt så blev stilen något ålderdomlig. Det såg helt enkelt 
ut som en symaskin från början av förra århundradet. Något som varken 
passa bra med min målgrupp eller med min egna målsättning om att göra 
en maskin som känns både modärn och lätt
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2. Mjuk & Modärn

Tanken var att skapa en mjuk, snäll och hemtrevlig maskin som på ett 
diskret sätt sprida glädje och harmoni till tillvaron. Utmaningen låg i mate-
rialen. Återigen var det svårt att få något med så många delar, rörliga delar 
och storlek att kännas “ren och enkel” på det sättet som krävs för att få in 
den i den här kategorin.

När jag försökte utvärdeade den här inriktningen var det många av de till-
frågade som var positiva till moodboarden men mindre förtjusta i skisserna 
och formförslagen.
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dynamisk

Sportigt värre. Kan jag sticka ut från de andra inriktningarna riktigt myck-
et? Här försökte jag just det. Utsvängt, kurvigt och lite fart i formerna. Lade 
mycket tid på den här inriktningen och skissade mycket men hade svårt att 
få ihop det till en helhet. Det var också svårt att motivera formen utifrån 
mitt symaskinkoncept. Om idén är att ta bort kontroller och knappar ifrån 
maskinen så är det bra att ha en form som på något sätt framhäver det. 
Här tog formen helt enkelt för mycket plats. Det var en av mina favoriter 
länge och många som jag diskuterade formen med tyckte om delar av den. 
Men i slutändan blev den helt enkelt lite för mycket. Den vara svår att få att 
fungera och innehöll många tekniska nödlösningar.
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Funktionsminimalism

Den fjärde och sista kategorin jag arbeta utifrån började någonstans med en 
Bauhaus inspirerad funktionalism. Det var i huvudsak den här inriktningen 
jag valde att arbeta vidare med även om slutresultat har detaljer med från 
andra inriktningar.

Här försökte jag skissa så raka och enkla former som möjligt och hålla alla 
ytor rena. Detta för att verkligen framhäva hur alla förvirrande vred och 
knappar rensats bort från maskinen. Samtidigt gav den här inriktningen 
också möjligheter att placera in detaljer så som till exempel en lättillgänglig 
ljuskälla. Det var inom den här forminriktningen lättare att tydligt och lite 
råare placera ut funktioner. En del av dem jag pratade med under arbetets 
gång uppskattade också kontrastena som uppstod mellan de mjuka materi-
al man arbetar i när man syr och en väldigt hård maskin.
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utveckling

Den rosa bilden ovan är den sista skissen jag gjorde innan jag gick in och 
försökte systematiskt måtta upp slutresultatet i ett CAD program Som 
du ser har jag adderat ett par blåa bitar med tanken att de skall vara i ett 
mjukare och lite snällare material. Gärna i en stark färg för att bryta upp 
den något stela maskinen. Det blir en möjlighet att föra in ett element av 
färg men kan också fungera för att dölja en del av de mer tekniska kompo-
nenter som kommer bli tvungna att placeras på kortändan. Spolningsenhet, 
strömbrytare, sladd och så vidare. De kan också underlätta i hanteringen 
av maskinen och fungera som handtag som du kan ta tag i när du ska flytta 
maskinen eller dra ut den ur något skåp. Här bestämde jag också att maski-
nen ska få fötter istället för en bottenplatta som jag tänkt innan. Detta för 
att kunna göra en så smal maskin som möjligt. Vilket underlättar när det 
kommer till förvaring. Anledningen till att jag använde ben istället för någon 
av de tidigare lösningarna var att jag i samtal med min handledare kom fram 
till att det var onödigt att addera funktioner och massa för att försöka ersät-
ta bottenplatta som finns idag (till exempel sugproppar). Istället valde jag 
att dela upp en platta i rörliga delar som gick att fälla in för att på det visset 
kunna anpassa maskinens bredd och fotavtryck.
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RESuLtat

Maskin och pedal

Slutresultatet blev en ganska avskalad maskin med ett par ordentliga färg-
klickar. Dels införde jag ett mönster på ett par delar och gav maskinen en 
riktigt färgglad sladd. Fotpedalen sitter gömd under maskinen. När den 
tas loss så kopplar den automatiskt upp mot symaskinen via bluetooth. Då 
tänds en indikationslampa vid fästet som visar användaren att den nu är up-
pkopplad. När maskinenstartas så tänds lysröret. På kortsidan göms spoln-
ingsenheten och strömbrytare. För att vara enkelt åtkomlig och lätta att 
hitta. Här finns också en USB utgång ifall du vill koppla maskinen manuellt 
med sladd till din mobila enhet.

Inställningar för till exempel trådspänning och ett par enkla sömnadsval sit-
ter längst ut i ”locket” på överarmen, Den yttersta biten sitter på ett gång-
järn för att man skall kunna komma åt mekaniken där inne. 

Fötterna är på undersidan belagda med en friktionsmatta för att ge extra 
bra grepp på en bordsyta.

Spolenhet

ON/OFF Pedal
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applikation

Jag har gjort ett utkast på hur applicationen som styr maskinen skulle kun-
na se ut.

Tanken är att eftersom du kan styra vad användaren ser i en app eller pro-
gram så kan du hålla upplägget så enkelt som möjligt. Säg att det finns fem 
stycken grundsömmar som du kan välja på. Är du nybörjare eller ska sy 
något enkelt kanske det är allt du behöver. Men om du vill ställa in någon 
annan söm eller göra din egna så kan du gå in på en mer detaljerad nivå och 
detaljstyra allt.

Det gör det möjligt att experimentera kring vad du kan göra med maskinen 
och dela med dig av det. Låt oss säga att du har skapat ett projekt som du 
är mycket nöjd med. Kanske innehåller det material som är ovanliga och du 
har hittat en sömn, pressarfotstryck, nål och tråd som passar bra för än-
damålet. Då skulle du kunna spara de inställningarna och dela med dig utav 
dem utifall någon annan skulle vilja sy något liknande i samma sorts materi-
al. Programmet som styr maskinen skulle kunna ha ett integrerat system för 
att spara projekt och inställningar och dela dem. 

Det är också möjligt att i det här få in en lärande aspekt. Om jag sitter och 
gör instruktionsvideos som jag lägger upp på YouTube kring hur man syr 
fantastiska väskor. Skulle jag kunna skicka med de instruktionerna, inställnin-
gar och sömmar som behövs ifall du äger den här symaskinen. Programmet 
skulle även kunna ha integrerade instruktioner för hur du använder vissa 
sorters sömmar och hjälpa dig med inställningar ifall något inte fungerar 
som det är tänkt. Trasslar tråden sig? Prova att justera den här och den här 
inställningen.



50

SVp

Om intresset finns hos SVP finns skulle de kunna agera kuratorer för ett 
comunity eller forum. De skulle kunna söka av webben och leta upp bra 
instruktioner eller engagerade människor som delar med sig av intressan-
ta och annorlunda projekt. För att leta fram de riktiga guldkornen från den 
storamassan av information som finns där ute. Eftersom ett av problemen 
verkar vara att hitta rätt i den djungel av information.

Mönster

Det är också önskvärt med en funktion för att skapa och dela med sig av 
mönster. För att jag som nybörjare lätt ska komma igång är det bra om det 
redan finns något jag kan bygga på. För att minska tröskel att komma igång. 
Många jag pratat vill göra ganska avancerade projekt så fort som möjligt. 
Men om det fanns färdiga mönster som jag har möjlighet att modifiera så 
det möjligtvis vara lättare att komma igång.
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Video

Video är ett utmärkt verktyg för att kompensera bristen på människor som 
kan vissa hur du gör någonting. Detaljerade instruktionsvideos som vis-
ar steg för steg hur du syr. Det här finns med största sannolikhet redan på 
nätet idag. Problemet är att de är utspridda och att det kan vara svårt att 
hitta rätt om du inte känner till rätt uttryck på rätt språk. Allt samlat på en 
och samma plats skulle absolut underlätta.

Det här videomaterialet skulle kunna vara både användargenererat och 
officiella SVP filmer. Anpassade för den här maskinen men möjligtvis även 
tillgängliga på en hemsida eller videotjänst.
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Laser

Tanken med laserprojektorn är att den skall ge visuell feedback på de in-
ställningar du gör. Om du väljer till exempel raksöm så projiceras det di-
rekt ner till arbetsytan. Om du sedan väljer att öka längden mellan styg-
nen ser du direkt en representation av hur långt det är mellan två stygn 
direkt på det tyg du valt att arbeta med. Om du dessutom vet avståndet 
till bordskivan och vinkeln på projektionen skulle du teoretiskt sätt kunna 
projicera upp ett mönster på bordet framför maskinen och på så sätt få ett 
till användningsområden. Om maskinen dessutom har en kamera inbyggd 
skulle den kunna hjälpa dig med mått och att hålla en rak ”kurs” när du syr. 
Detta är dock något jag inte undersökt närmare.

Spolenhet

Laserenhet
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packat och klart

Så här skulle det kunna se ut när maskinen är ihoppackad. En förlängning 
av arbetsytan kommer med och har ett par remmar som kan spännas runt 
maskinen, i praktiken ett par stora och ordentliga gummiband, vilka håller 
ihop fötter och sladd. Remmarna kan också användas till att hålla fast en 
ordentlig förvaringsask särskilt utformade för den här maskinen. Inget kon-
stigt utan ett ganska enkelt och rättframt sätt att hålla allt på plats, huvud-
saken är att det går fort att packa ihop.
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Den extra arbetsytan hakar i 
öppningen här med en tunga 
för att hålla sig upprätt.

Gummiband
Kartongask

En extra bordsyta kan vara bra att ha och det är något som finns på många 
maskiner redan. Ofta har den en hake som man fäster i maskinen och ett 
stödben längst fram om ytan är stor nog. Jag tänker mig att man skall 
utnyttja glappet mellan friarmen och motorhuset på min maskin. 
Där skulle du kunna fästa bordet. 

Lådan är en enkel kartong som passar i hålrummet av maskinen. Den fyller 
ingen mer funktion är att den kan hålla diverse föremål som du skulle vilja 
ha i närheten av maskinen. Till exempel en sax eller trådrullar.

Extra arbetsyta
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Kartongask

Den röda markeringen visar att du kan öppna upp det yttersta 
locket och få direkt tillgång till mekaniken som sköter tråd-
spänning och pressarfotstryck. Två vred reglerar spänningen 
och är lätt åtkomligt när du syr om så önskas.
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Ram

Drivmotor

Stegmotor

Stegmotor
Axel 1

Axel 2

Undertrådsmekanik

Drivrem

Spolenhet

Elektronik

Nål & Övertrådsmekanik

Fotpedal

Ram
Axlar

Drivmotor & Stegmotorer
Nål & Övertrådsmekanik
Fotpedal

Laserprojektor
Kretskort & Elektronik

UndertrådsmekanikSpolenhet

Transformator

Handtag 1

Handtag 2

konstruktion och 
tillverkningsmetoder

Måtten på min maskin är anpassade efter de komponenter som sitter i en 
symaskin idag. Transformatorn har flyttats ut ur maskinen och sitter nu i 
kabeln istället, likt en lapptop laddar. Motorn har flyttats in och ligger nu i 
centrum av maskinen för att minska ner bredden på maskinen.

Tanken är att kåporna är i böjt/bockat aluminium och är monterade direkt i 
en gjuten stomme. Viktigt är att de är stadigt fastsatta med gummipacknin-
gar för att minska resonansen. 

Förhoppningsvis kan vi räkna med att den allt billigare och mindre elektroni-
ken har gott om plats i den lediga utrymmen som finns över i maskinen. Jag 
har inte lyckats få några exakta mått på laserprojektorn men har gjort en 
uppskattning kring hur stor plats den kan tänkas ta.

De två handtagen längs bak på maskinen får gärna vara i ett mjukare mate-
rial. En mjuk plast eller gummi. Tanken är att maskinen skulle kunna förnyas 
eller modifieras gonom att man byter ut de mjuka delarna. Något år kanske 
man använder skin, nästa en gummibit med ett mönster tryckt utanpå. På 
det sättet blir det lätt att byta utseende utan att behöva göra nya verktyg 
eller rita om maskinen.

Lysröret är inte ett traditionellt lysrör utan borde konstueras av tåligare 
material. Exempelvis ett plaströr med LED-belysning innuti.
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ModELLbyggE

Modellen är byggt helt för hand I polyuretan-skum
och läder.

Här syns en storleksjämförelse mellan min maskin och en 
ganska vanlig PFAFF maskin, visserligen med några år 
på nacken men en ganska vanlig storlek även hos nyare 
maskiner,
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SLutdISkuSSIon

tankar kring projektet

Eftersom det här var ett projekt som började med ett otydligt problemom-
råde hamnade mycket av vikten i arbetet om att hitta en målgrupp och 
definiera deras behov. För att göra det lade jag mycket tid på att söka igen-
om artiklar och rapporter kring sömnad. Jag har under projektet gång läst 
mycket för att hitta information kring de frågor jag arbetat med och när jag 
väl hittat en målgrupp så flöt arbetet på lättare. Men det är inte alltid helt 
lätt att hitta information eller prata med människor kring sådana allmän-
na frågor som hemslöjd. Jag har jagat efter intresseföreningar och utövare 
men det har varit få som sett nyttan med designarbete inom det här ämnet. 
Därför gick mycket av energin inledningsvis till att försöka hitta ett an-
greppsett till frågan och ämnet. Så här i efterhand har jag bland annat insett 
vikten av att inledningsvis ha en tydlig målsättning och problembeskrivning.

När all information var insamlad så skapade jag två personas som skulle 
hjälpa till att samla all information i ett format. Hade jag gjort om arbetet 
hade jag nog gjort den biten annorlunda De fungerade bra för mig och mina 
egna tankar men som diskussionsunderlag med andra människor runt om-
kring mig var de otydliga och det var svårt att skilja på intervjupersoner och 
personas då de ofta nämndes tillsammans.

Mina målgrupp hade åtminstone ett par tydliga behov och en hel del ön-
skemål. Fokus låg framförallt på att ha en något mindre och lättare maskin 
som ändå har samma styrka och funktionalitet som en befintlig symaskin. 
Många upplevde själva sömnaden som enkel och glädjefyllt. Problemen 
låg framförallt i att välja rätt bland alla valmöjligheter. Vilket jag tyckte var 
ett mycket intressant område. Fokus hamnade alltså på hur man gör en 
symaskin som är lätt att förstå sig på. Även för en nybörjare.
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Idégenerering

Idégenereringen och den utvärdering som hölls drog ut på tiden och var ett 
av projektets riktiga flaskhalsar. Hade stora problem att få tag på folk att 
utvärdera konstigt nog när sömnad är något så vanligt och utbrett. Så här 
i efterhand hade det varit betydligt bättre att utvärdera tidigare i projektet 
för att kunna ta beslut och arbeta vidare med valda koncept. Att inte kunna 
ta beslut satte käppar i hjulen och fördröjer processen. Som yttersta kon-
sekvens innebar det att delar av slutresultatet saknar djup och tiden räckte 
inte till för att ordentlig utforska alla aspekter hos de olika koncepten.

Formarbetet

Efter inrådan från handledare lades mycket tid och möda på formarbetet. 
Det var svårt. För att försöka hålla skisser på en likvärdig nivå så skissade 
jag nästan enbart sidvyer. Ett misstag när det kom till helhetsformen. Precis 
som i idégenereringsfasen skulle besluten tagits tidigare. Detaljerna är vik-
tiga och mitt projekt saknar detaljer. En mer detaljerad och genomarbetat 
CAD modell hade heller inte varit helt fel. I slutändan blev formen en stor 
kompromiss. Feedback från användarna, mina egna preferensen samt prak-
tiska och produktionstekniska anpassningar ledde till den slutgiltiga formen 
av symaskinen. 

Slutresultat

Slutresultatet blev en ganska ordinär symaskin med ett annorlunda, annor-
lunda för en symaskin, sätt att interagera med. För att gå vidare med det 
här skulle man antagligen vilja titta närmare på tekniken och testa olika 
system för hur det skulle fungera och testa olika funktioner. Målsättningen 
var att göra ett verktyg för sömnad. Anpassat efter användarnas behov. 
Platseffektiv, enklare att förstå och som kan hjälpa dig när problem uppstår. 
Att sköta interaktionen med maskinen via en extern enhet som målgruppen 
redan känner till gör att problemet med att lära sig en ny maskin och appa-
rat förenklas. Du kan få smart feedback på just dina val och få information 
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utan att det blir överväldigande. Du kommer fortfarande behöva lära dig 
att sy. Men med mitt koncept sänks tröskeln och det blir lättare att komma 
igång. Allt finns samlat på en plats. 

Rent fysiskt är min maskin mycket lik en vanlig symaskin. Dels för att den 
rent tekniskt fungerar likadant och det på ett sätt som användarna upplever 
tryggt och enkelt. Igenkänningsfaktorn är viktig. Särskilt eftersom många av 
de instruktionsvideos och beskrivningar som finns där ute är anpassade eft-
er andra maskiner. Att hålla sig efter en sorts standard för hur en symaskin 
är strukturerad är enbart positivt i det här fallet. Mekaniken som styr nålen 
ser likadan ut. Reglaget för att höja och sänka pressarfoten är placerad på 
samma ställe. Ratten som styr en manuell matning är placerad längst till 
höger. Trådrullarna placeras ovanpå, synligt och tydligt. Belysningen är inte 
gömd, utan sitter lätt tillgänglig och är enkelt att byta. Något många av de 
jag pratat med efterfrågat.

Något som tyvärr blev nerprioriterat i projektet var hur applikationen som 
styr maskinen skulle se ut. Vad jag gjort är egentligen listat ett par önskvär-
da funktioner och gjort ett visuellt utkast på hur det skulle kunna se ut. För 
att gå vidare med det skulle man antagligen behöva göra wireframing och 
testa olika gränssnitt. Något som inte fick plats i projektet. 

Om projektet hade gjorts om med samma premisser hade beslut tagit tidi-
gare och mer tid lagts på att arbeta fram detaljerna i slutkonceptet. Formen 
hade också behövts arbeta vidare med. Nu blev formen styrd av projektets 
tidsformat.

Allt som allt tycker jag att det har varit ett intressant ämne att titta djupare 
på och jag har lärt mig mycket, framför allt om sömnad men också deltagit i 
diskussionen kring hur handarbete fungerar och hur vi lär oss ett hantverk.
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bILaga a
Markus
Ålder: 29 år
Webbutveklare/it ansvarig’
Boende: hyreslägenhet 67m2

Intressen: Stor film och tvspelsfantast!
Insperationkällor: www.kickstarter.com, film, YouTube

Markus har sedan studietiden på chalmers sytt olika “projekt”, allt från 
kostymer till studentspexet, cortegevagnar och haloweenkostymer. Nu 
när han har lite mer pengar men mindre tid blir det oftare lite mindre 
projekt när behov uppstår. Han cyklar till jobbet varje dag och hittar 
inte riktigt någon bra väska för sina behov, vädertålig, plats med alla 
datorer och elektronik han bär med sig. Framförallt är allt på mark-
naden så fruktansvärt tråkigt. Därför har han sytt sig en egen. Många 
olika “high tech” material. Mycket nöjd och har flera andra liknande 
projekt på gång. Även om det ibland barar handlar om att sy godsedjur 
varianter på klassiksa tvspelsfigurer till sin systerdotter. Arbetet sker 
oftast vid skrivbordet där det ska sammsas med mycket annan untrust-
ning samt den stationära datorn. Markus hämtar sin kunskap mycket 
från nätet, en del äldre släktingar har lärt honom en del men de bor lite 
för långt bort för att kunna fråga hela tiden.

Personas
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Emma
Ålder: 22 år
Student
Boende: Studentlägenhet 22m2

Intressen: Pyssel
Insperationkällor: Pintrest och etsy

Emma är intresserad av att bygga saker, pyssel är bra för själen. Tycker 
om att sticka och fina saker som folk bygger. Önskar att hon kunde sy 
egna kläder eller åtminstonde sy om och laga gammla greojor. Syr just 
nu mycket för hand men skulle vilja ha en symaskin. Det är dock svårt 
att få plats med allt i den lilla lägenheten. Samtidigt kan hon inte rik-
tigt särskilt mycket och alla som kan lära henne något bor långt bort. 
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