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Sammanfattning 
Denna studie görs på uppdrag av ett mindre modeföretag som har problem med att midjan är i 
obalans på deras åtsittande klänningar. Problemet är återkommande och är oberoende av 
plaggmodell eller provperson. Enligt företagets standard är midjan sänkt från dess naturliga 
position vilket indikerar på att det är den sänkta midjan som orsakar balansfelet. Litteraturen 
beskriver olika balansfel orsakat av kroppshållning men detta anses inte vara källan till 
problemet. Balansfel som uppstår på grund av mönterkonstruktionens utförande saknas inom 
litteraturen och ska därför utforskas. 
Syftet med denna rapport är att ta fram en klänningsgrund med fokus på att undersöka 
orsaken till balansfel kring en sänkt midja och vilka åtgärder som krävs för att generera bättre 
passform.  

Genom att sy upp några av litteraturens grundkonstruktioner med naturlig midja för att sedan 
sänka den till företagets utvalda position för målgruppen har dessa analyserats och jämförts 
mot varandra för att upptäcka balansfel enbart vid sänkt midja. 
Detta balansfel exponeras tydligast i profil där midjan inte håller en horisontell linje. Sidan 
och bak är på en lägre position än fram och kräver därför justering. För att generera bättre 
passform utan balansfel kring midjan bör sänkning ske olika fram, i sidor samt bak.  
 
Nyckelord 
Passform - obalans - midja - mönsterkonstruktion - klänning 
 

Abstract 
This study is commissioned by a small fashion company who have trouble with balance at the 
waist of their tight fitted dresses. The problem is recurring and found to be independent of 
garment style or test model. According to the company's standard, the waist is lowered from 
its natural position, indicating that it is the lower waist that causes the lack of balance. The 
literature describes various balance errors caused by posture, but this is not considered to be 
the source of the problem. Balance errors that arise due to the patternmaking are not 
described in the literature and should therefore be examined. 
The purpose of this report is to develop a dress basis focusing on investigating the cause of 
the imbalance of a lower waistline and what measures are required to generate better fit. 
By sewing some of the basic blocks of the literature at a natural waist and a lowered version 
that interacts with the company's chosen waist position for the target group, these have been 
analyzed and compared to each other to detect balance errors only at lower waist. 
This balance error is most clearly exposed in profile where the waist does not hold a 
horizontal line. The side and back are in a lower position than front and therefore require 
adjustment. To generate a better fit without imbalance around the waistline, different 
lowering should occur at front, sides and back. 
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Förord 
Denna kandidatuppsats är skriven vid Textilhögskolan våren 2017 inom området 
designteknik. Rapporten skrivs med intention om att försöka förstå vad som påverkar obalans 
kring en sänkt midja och hur det bör åtgärdas för att förbättra passformen. Detta har varit 
väldigt spännande och framförallt lärorikt. 
 
Jag vill tacka min handledare på företaget samt min interna handledare för support och 
vägledning under arbetet. Jag vill också tacka kurskamrater som granskat min rapport och gett 
feedback för vidareutveckling och förbättring av rapporten. 
 
Ellen Westin 
2017-06-04 
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Terminologi 
CAD - Computer aided design, en programvara för utveckling av mönster digitalt. 
Grundmönster - Konstruktionsunderlag som används vid framtagning av nya modeller 
Insnitt - Reducering av vidd som har till uppgift att skapa 3D form i plagget.  
Toile – Uppsytt prov av plagget, oftast i bomullsväv. Sker innan prototypframtagning. 
Prototyp - Provplagg som används vid utveckling av plagg. 
Inre axelspets – Högsta punkten på axeln/HPS= Highest point on shoulder. 
Trådrak - Längsgående riktningen på trådarna i tyget. 
Grundstorlek - Företagets utvalda storlek de arbetar utifrån när de tar fram nya modeller. 
Gradering - Ökning respektive minskning i mått från grundstorleken för att skapa fler 
storlekar. 
Avprovning - Innebär att man provar plagget på en levande provmodell i syfte att analysera 
passformen. 
 
Vanliga termer för en klänning visas i bilden nedan, Figur 1. 
 

 
Figur 1 Relevanta termer för en klänning 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Denna studie görs i samarbete med ett mindre globalt modeföretag som varit aktiva i Sverige i 
18 år. Företaget erbjuder produkter i form av kläder, accessoarer och skor av exklusivare 
kvalitét och prisklass till den modekänsliga kvinnan. Signatursilhuetten är draperade plagg 
som möter den moderna kvinnans behov av att kombinera vardag och fest. Företagets 
nuvarande produktionsteknik innebär att de tillhandahåller leverantören med måttlistor och 
skisser som förutom tillskärning och sömnad skapar ett mönster och graderar plagget. Detta 
lämnar utrymme för missförstånd parterna emellan vad gäller passform och framkallar i 
många fall en längre utvecklingsprocess som innebär att fler provplagg behöver utbytas 
mellan företag och tillverkare. Större vidd- och längder beskriver större delen av företagets 
sortiment. Dessa plagg är väldigt förlåtande med mått och kan passera en avprovning 
obemärkt med flera centimeters skillnad i vidd och längd. Däremot när man arbetar med en 
mer åtsittande passform är det svårt att dölja felaktigheter som lättare avslöjas. För att få till 
passformen i en vävd kvalitét utan stretch krävs det mer arbete med plaggets konstruktion. 
Detta leder ofta till ett större antal prototyper under produktutvecklingen för att uppnå önskat 
resultat. Företaget erbjuder sina kunder klänningar av en mer åtsittande modell där de hittills 
inte upplevt att de fått till en perfekt passform. De erbjuder klänningar utan avskärning samt 
tudelade modeller med sammanfogat liv respektive kjoldel. Vid klänningar med avskärning i 
midjan är det viktigt att sömmen ska vara helt rak horisontellt runt hela kroppen. Under 
avprovningar har återkommande passformsproblem upptäckts där obalans förekommit i 
midjan som visats tydligast på modeller med en avskärning. Obalansen innebär att fram, 
sidorna respektive bakstycket inte är i enlighet och midjelinjen ser därför obalanserad ut. 
Däremot varierar balansproblemen mellan olika modeller och är inte alltid samma. Företaget 
arbetar med en något lägre midja än den naturliga placeringen som enligt företaget är 41 cm 
från inre axelspets. Det är den punkt där plagget naturligt viker sig och är en viktig 
utgångspunkt vid mätning av plagg (Steen & Lee 2014). Istället är midjan enligt standard på 
företaget placerad 44cm från samma mätpunkt. Detta har visats generellt under avprovningar 
skapa obalans vid midjan på de flesta klänningsmodeller och dessutom oberoende av vem 
som provar plagget. Eftersom företaget inte tillämpar egen mönsterkonstruktion eller syr upp 
provplagg på företaget är det svårt att upptäcka vad som egentligen ligger till grund för 
problemet men mycket talar för att det är den sänkta midjan som orsakar obalansen.  

Studien utförs på uppdrag av företaget och innebär att utveckla ett grundmönster för en 
åtsittande klänning anpassad för företagets målgrupp. Den ska användas som referens vid 
framtagning av kommande klänningsmodeller för att undvika balansproblem och på så sätt 
arbeta mer effektivt.  

 
1.2 Tidigare forskning 
En klänning är i grund och botten en sammansättning av ett liv och en kjol. Smiter den åt hela 
vägen längs kroppen bör detta inte vara på bekostnad av komforten. Viktigt är att den inte 
hindrar rörelse eller får bäraren att känna sig obekväm i den vid användning. Grogan & Gill 
(2013) har gjort en studie som påvisar ett tydligt samband mellan kvinnors självförtroende 
och passform. Klänningar med en mer definierad midja gör att de känner sig mer feminina 
vilket i sin tur leder till ökat självförtroende. Att se smal ut i kläder är också en viktig faktor 
som berör självförtroendet positivt. Klänningar som erhöll dålig passform och som till följd 
av detta gav upphov till veck eller satt för löst fick testpersonerna att känna sig större och 
därför mindre självsäkra. Det upplevdes viktigt att en tajt klänning ska följa kroppens 
konturer och ha rätt balans. De kvinnor som överlag var missnöjda med sina kroppar upplever 
att det viktigaste är att kläderna framhäver en definierad midja.   
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Midjans position kan variera och bestäms utifrån målgruppen för att bäst stämma överens 
med den. Midjans placering är en viktig referens vid hopsättningen av ett grundmönster 
eftersom den varierar i enlighet med personens längd och är av stor betydelse för en mjuk 
drapering längs kroppen (Steen & Lee 2014).  
Olika passformsproblem som kan uppstå kring midja och dess position tas upp av Liechty 
(2013) med lämpliga justeringar. Vanligt förekommande problem vid åtsittande klänningar är 
att det skapas veckbildning och obalans bak vid midjan, vilket indikerar på att midjan är för 
lång där. Detta justeras i mönstret genom att reducera vidd bak. (Öberg & Ersman 1999). 
Vidare kan obalans i midjan uppstå om bäraren har olika rundning eller placering på höfterna. 
(Antilla & Jokinen 2002). Tidigare har upptäckter gjorts där obalans förekommit i midjan på 
grund av modellens kroppshållning (Antilla & Jokinen 2002; Aldrich 2008; Liechty 2013).  
Företaget har upptäckt att balansfelet inte orsakas av felaktig kroppshållning eftersom 
avprovningar gjorts på ett flertal provmodeller med varierande balansfel. Obalans orsakat av 
konstruktionen upplevs bristfällig inom litteraturen och ska därför undersökas. 

 
1.3 Problemformulering 
När man ska tillverka ett plagg som ska vara åtsittande och nästan helt utan rörelsevidd är det 
svårt att kommunicera detta med hjälp av endast en måttlista och en skiss. Leverantören de 
samarbetar med utgår inte från ett färdigt grundmönster vid skapandet av nya modeller utan 
arbetar fram plagget efter måttlistan. Under den korta tid som företaget har utsatt för 
produktutveckling är det svårt att lyckas uppnå perfekt passform utan att använda en bra 
grund som underlag. 

Företaget har under avprovningar haft återkommande problem vid midjans balans, vilket har 
lett till att antalet provplagg har ökat. Litteraturen beskriver ett antal anledningar till 
passformsproblem som till följd skapar obalans kring midjan. De flesta källor relaterar 
balansfel till kroppshållning, men eftersom avprovningar gjorts på ett flertal olika modeller 
och problemet kvarstår upplevs inte kroppshållning vara orsaken till problemet. Balansfelen 
har upptäckts främst på modeller med avskärning i midjan. Balansen i midjan och hur den kan 
förbättras för att ge ett visuellt tillfredsställande resultat ska därför undersökas. Detta arbete är 
en empirisk studie med bidrag till vidare forskning inom området. 
 
1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att ta fram en grundkonstruktion för en klänning med fokus på att 
undersöka orsaken till balansfel kring en sänkt midja och vilka åtgärder som krävs för att 
generera bättre passform. 
 
1.5 Frågeställningar 
Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

A. Vilka passformsproblem uppstår på en klänning vid proportionerlig sänkning av 
midjan? 

B. Hur ska passformsproblemen/obalansen kring midjan åtgärdas för att erhålla bättre 
passform? 

 
1.6 Avgränsningar 
Studien innefattar enbart obalans kring midjan på klänningar med avskärningar vilket betyder 
att helskurna klänningar kommer att uteslutas. Dessutom kommer klänningar endast att 
skapas med en normal midja respektive sänkt midja enligt företagets standard och utöver detta 
kommer inte fler varianter att undersökas. Grundkonstruktionerna kommer att sys upp i vävt 
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tyg men utan ärm då den inte anses relevant för studien. Vidare används endast storlek small 
som utgångspunkt och gradering kommer inte att utföras på varken CAD-mönstret eller i 
måttlistan. 
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2 Litteratur och teori 
I följande avsnitt kommer begrepp definieras och förtydligas för att underlätta förståelsen av 
studien samt problem inom området som tas upp av tidigare forskning. 

2.1 Balans av plagg 
Balans innebär en relation mellan delar som tillsammans bildar harmoni för ögat med 
korrekta proportioner, till exempel höger och vänster sida av kroppen (Aldrich 2008). 
Författaren nämner olika anledningar till balansfel i midja. Författaren menar att 
kroppshållning kan vara en orsak. Upprätt figur ger upphov till en obalans som tydligast 
exponeras i profil där midjans position från inre axelspets upplevs kort fram och längre bak 
vilket orsakar att klänningen blir obalanserad. Motsats till detta är en framåtböjd 
kroppshållning som ger illusionen av en midja som är längre fram än bak. För att upptäcka 
om det är kroppshållningen som orsakar balansfelet granskar man om sidsömmen är rak 
vertikalt och verkar längs kroppen i profil. Vill sidsömmen lutas bakåt har bäraren en 
framåtböjd position och vice versa.  

Trådraken har stor betydelse vid tillskärning av kläder. Felaktig trådrak kan förutom att 
orsaka balansfel också förstöra den avsedda effekten helt och ge upphov till veck, vridningar 
och felaktig lutning av plagget. Vidare är balans ett resultat av lika vikt, storlek eller avstånd 
över plagget. En kjol som är obalanserad upptäcks genom att studera dess avstånd till benen 
från sida till sida och från fram till bak. Författaren tar även upp olika typer av balans, 
horisontell respektive vertikal. Horisontell balans uppnås när båda sidor av kroppen är visuellt 
identiska. Vertikal balans skapas däremot när övre och nedre delarna av kroppen är i 
symmetri (Liechty 2013). Vad som konstruktionsmässigt orsakar problemet med balansfel 
kring midjan är något som saknas i litteraturen. Antilla & Jokinen (2002) tar upp ett antal 
balansmått där man mäter midjan till golvet från mitt fram, sidan samt mitt bak och på så sätt 
får ut varierande sträckor. Detta appliceras sedan på mönstret för att plagget ska upplevas 
symmetriskt trots att bäraren har en osymmetrisk kropp. För att upprätthålla balansen vid 
sänkning av midjan är litteraturen överens om den metod som bör tillämpas vid sänkning av 
midjan på en kjol. Detta innebär en parallell sänkning vilket gör att midjan är sänkt lika 
mycket fram och bak och i sidor (Armstrong 2010; Aldrich 2008; Öberg & Ersman 1999). 
Detta till skillnad från sänkning av byxor där författaren Armstrong (2010) menar att 
sänkning bör ske olika fram, i sidor och bak för att uppnå balans vid en sänkt midja. 

2.2 Avprovningsprocessen 
En avprovning ser olika ut från företag till företag men generellt medverkar en designer och 
en designtekniker tillsammans med andra eventuella beslutstagande och en provmodell. Vid 
en avprovning kontrolleras plaggets passform och bekvämlighet och framförallt om detta 
stämmer överens med den önskade stilen (Antilla & Jokinen 2002). Avprovning är en mycket 
betydelsefull del av produktutvecklingen och det är därför viktigt att den görs korrekt och 
med en modell vars kroppsmått överensstämmer med företagets måttlista. Bra belysning är 
väsentligt för att förhindra skuggbildning. Vidare är ordentligt med utrymme betydande för att 
ge tillåtelse att gå omkring i plagget och betrakta det i alla vinklar under samtidig rörelse. Vid 
snävare passform är det viktigt att även testa plagget i sittande position (Liechty 2013). Det är 
viktigt att se till att provmodellen står i upprätt position för att undvika missvisande balansfel 
på grund av felaktig kroppshållning (Aldrich 2008). 

2.2.1 Rynkor  
Rynkor ger en indikation på att plagget inte sitter som det ska och bör ses över under 
avprovning. Tajta rynkor uppstår när plagget är för litet och vid överflöd av tyg skapas lösa 
rynkor. Rynkorna kan de uppstå i horisontell, vertikal eller diagonal riktning vilket underlättar 
analys av passformen. Tajta horisontella rynkor betyder att för lite tyg finns runt kroppens 
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omfång och justeras genom att ändra dess vertikala sömmar. Däremot om tajta rynkor uppstår 
vertikalt innebär detta att plagget är för kort och justeras vid närmsta sömmar i den 
horisontella riktningen. Vid lösa rynkor är det tvärtom som gäller där horisontella rynkor 
indikerar att plagget är för långt och justeras i horisontella sömmar medan vertikala rynkor 
tyder på att plagget är för brett och tyg behöver reduceras vertikalt. Diagonala rynkor är mer 
svåranalyserat men kan innebära att plagget är antingen för litet alternativt för stort eller också 
för kort eller långt och rynkor tenderar därför att rikta sig mot kroppens utbuktningar. Åtgärd 
kan behöva göras både i vertikala respektive horisontella sömmar (Liechty 2013). 

2.3 Passform 
Att tillfredsställa alla konsumenter är för ett företag en omöjlig ekvation. Därför riktar 
företagen in sig mot en specifik målgrupp. Målsättningen är att tillfredsställa den utvalda 
minoriteten genom att erbjuda produkter med passform som upplevs bättre än 
konkurrenternas. Med en bra och konsekvent passform skapas en relation mellan kunden och 
företaget vilket genererar bra försäljning. Idag möter endast 80 % av klädtillverkande företag 
kundernas förväntningar menar Ashdown et. al. (2007). För att uppnå en perfekt passform 
handlar det inte om att förhålla sig till ett antal regler utan det är en tidskrävande process som 
kräver mycket arbete (Liechty 2013).  

2.3.1 Insnitt 
En viktig komponent för god passform upptill liksom nedtill på damkläder uppnås genom att 
arbeta med insnitt som skapar möjligheter till att forma plagget enligt kroppen. Insnittet 
placeras och riktas mot kroppens utbuktningar. Detta innebär att översätta ett 2 dimensionellt 
mönster till ett 3 dimensionellt plagg (Steen & Lee 2014). Insnittet bör avslutas ungefär 2,5-
3,8cm från utbuktningen (Liechty 2013). 

2.3.2 Passformens preferenser och beståndsdelar 
Alla har olika personliga preferenser och tankar om vad som är bra passform men det finns ett 
flertal komponenter som påverkar upplevelsen av god passform. Modetrender förändras hela 
tiden vilket innebär att ena säsongen upplevs kortare byxor som det mest attraktiva för att 
sedan bli omodernt till säsongen därpå. Standardiserade rörelsevidder på kläder växlas i 
samma takt. Ålder, kön, etnicitet och ekonomiska influenser är exempel på andra faktorer som 
påverkar upplevelsen av passform (Liechty 2013). Vad som generellt karaktäriseras som bra 
passform kategoriseras i fem beståndsdelar. Linjer, rörelsevidd, trådrak, släthet och balans. 
Det gäller att lyckas dra uppmärksamheten mot de attraktiva delarna av kroppen och skapa 
fördelaktiga illusioner samt kamouflera de områden som bäraren helst vill dölja. Rörelsevidd 
frambringar komfort och lämnar utrymme för rörelse. Trådraken i varpriktningen ska följa 
kroppen vertikalt från topp till tå och väftriktningen ska vara rak horisontell från sida till sida. 
Linjer ska följa kroppens silhuett och plagget ska vara slätt vilket innebär att det inte ska 
finnas rynkor eller veck som indikerar på brist eller överflöd av tyg. Plagget bör även 
samspela med kroppens konturer på ett balanserat och smickrande sätt för att öka bärarens 
självförtroende. Balans innebär symmetri både vertikalt och horisontellt (Liechty 2013; Yu 
2004). 

 
2.4 Rörelsevidd 
Rörelsevidd är avvikelsen mellan kroppens mått och plaggets mått. Vidare finns två typer av 
rörelsevidd då den ena spelar stor roll för komforten och ger bäraren tillåtelse till rörelse. Den 
andra typen adderas eller reduceras för att uppnå en specifik silhuett och har endast ett 
designsyfte. Det finns standardiserade riktlinjer att tillgå för att bestämma rörelsevidden över 
kroppens alla delar för att undvika att bäraren ska känna sig begränsad av plagget. Över byst 
behövs 5-10cm för tillräcklig rörelse och 1,5-4cm vid midjan för att ge tillåtelse till böjning 
och vridning. Stussen kräver 5-10cm för att bäraren ska kunna sitta, böja sig ned och 
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framförallt gå (Liechty 2013). Steen & Lee (2014) menar däremot att stussen endast behöver 
ett tillägg på 1,5-3,5cm. Dessa standarder skiljer sig dock från olika konstruktionsböcker. 

2.4.1 Materialets påverkan  
Vid skapandet av ett grundmönster appliceras ett tillägg utöver kroppsmåtten. Grundmönstret 
är en viktig referens och ligger till grund för nya modeller under framtagningsprocessen. 
Olika tillägg görs vid olika kvalitéer då skira tyger kräver mer tillägg än grövre material vid 
lösare modeller och tvärtom vid mer åtsittande modeller. Vidare är tätvävda tyger i behov av 
mer rörelsevidd då de inte tillåter stretch och medför därför förhinder vid rörelse för bäraren. 
Stickade tyger består av öglor som ger rörelsefrihet. Vid dessa tyger bör inte för mycket 
rörelsevidd adderas då detta orsakar att plagget ser ovårdat ut och hänger slarvigt. Stickade 
tyger kan istället behöva tilldelas negativ rörelsevidd (Steen & Lee 2014).  

 
  



15 
 

3 Metod 
Metoden i arbetet har varit experimentell med både praktiskt och teoretiskt arbete. Nedan 
beskrivs metoden i korthet för att sedan förtydligas under respektive moment. 

Inledningsvis gjordes en avprovning med en av företagets klänningar som erhåller balansfel. 
Klänningskonstruktioner från litteraturen har valts ut och konstruerats utifrån företagets 
utvalda mått för grundstorleken small. Varje grundkonstruktion har utformats i två varianter. 
Den ena erhöll den naturliga midjepositionen 41cm från inre axelspets och den andra har 
konstruerats i enlighet med företagets valda midjeposition för målgruppen, vilket innebär en 
sänkt midja. Däremot konstruerades midjan 46cm från inre axelspets istället för 44cm för att 
överdriva sänkningen och förhoppningsvis ge ett tydligare resultat. Därefter syddes dessa upp 
och provades av med hjälp av företagets provmodeller. Vidare analyserades och jämfördes 
dessa mot varandra för att upptäcka vad sänkningen av midjan inneburit balans- och 
passformsmässigt. Grunderna mönsterförändrades tills dess att balans uppstått kring midjan. 
Ett urval skedde bland grundkonstruktionerna med sänkt midja där den mest tillfredsställande 
grunden har vidareutvecklats. Slutligen togs en måttlista fram, Figur 2. 

 

 
Figur 2 Studiens flödesschema 
 
3.1 Beskrivning av företagets önskemål av grund 
Företaget har under flera tillfällen tidigare arbetat med åtsittande klänningsmodeller men i 
elastiskt material. De har därför inte haft några större passformsproblem eftersom samarbetet 
mellan kroppen och material innehållandes stretch fungerar bättre. Till kommande 
kollektioner önskar de införa klänningar i vävda kvalitéer utan stretch till deras mer skräddade 
utbud riktad mot affärskvinnan. Sömnad av toiler har därför skett i en bomullsväv utan 
stretch.  
Grundmönstret ska bestå av en midja med något lägre position samt en avskärning som är 
åtsittande överallt med naturliga övergångar mellan midja och stuss. Den ska avslutas strax 
nedanför knät, ha en slits placerad bak för att inte hindra rörelse och livet ska ha ett insnitt 
med utgångspunkt från sidsömmen.  
 
3.2 Konstruktionsframtagning 
Utifrån företagets önskemål valdes ett antal lämpliga grundkonstruktioner ut. Dessa har 
implementerats med företagets angivna kroppsmåttlista för deras grundstorlek small. De har 
även kompletterats med respektive litteraturs förslag på standardiserade mått och applicerats 
med dess angivna rörelsevidder. Till hjälpmedel under arbetet användes CAD-programvaran 
Lectra Modaris (2011). 
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De första grundkonstruktionerna som ansågs lämpliga som underlag var konstruktioner som 
sammanfogas med hjälp av ett separat liv respektive kjolgrund (Öberg & Ersman 1999; 
Armstrong 2010). Vidare har en konstruktion använts där en harmonierande nederdel 
konstruerats med enbart livkonstruktionen som utgångspunkt (Aldrich 2008). Samtliga 
grundkonstruktioner konstruerades på två olika sätt där den ena erhöll den naturliga 
midjepositionen, 41cm från inre axelspets varav den andra konstruktionen sänktes till 46cm 
för att lättare analysera eventuella skillnader i balans och passform modellerna emellan.  
 
För att underlätta förståelse har varje grundkonstruktion fått ett tilldelat ID baserat på 
författarens två första bokstäver i efternamnet. Litteraturens utvalda rörelsevidder listas även 
nedan, Tabell 1.  
 
Tabell 1 Studiens ID-nummer 

 

3.2.1 Måttagning av livlängd fram 
Vid måttagning skiljer sig företagets metod i vissa fall från den metod Svenska 
textilforskningsinstitutet & Konfektionsindustriföreningen (1979) samt Öberg & Ersman 
(1999) tillämpar. Den metod som är vanligast vid mätning av livlängd fram är att mäta från 
halskotan bak, över byst för att sedan avslutas vid midja. Detta resulteras i en livlängd fram på 
52,1cm för storlek 38 (Svenska textilforskningsinstitutet & Konfektionsindustriföreningen 
1979). Företaget mäter livlängd fram på mönstret och på ett färdigt plagg från inre axelspets 
till midja vilket även styrks av Myers-McDevitt (2009) som en av de metoder författaren 
tillämpar och den metod som använts i studien. Detta ger ett mått på 41cm och utifrån denna 
naturligt placerade midja är den därefter sänkt till 44cm för att samspela bättre med 
målgruppen.  
 
3.3 Sömnad av toile 
Vid sömnad av toile är det viktigt att hålla sig till angiven sömsmån för att undvika 
måttdifferenser på grund av oaktsam sömnad. För att upptäcka eventuella balansfel vid 
framtagning av toile har linjer markerats ut på toile både vertikalt och horisontellt (Armstrong 
2010). Byst, höft- respektive stussviddlinjer har applicerats på toilerna för att underlätta 
iakttagelse av den horisontella balansen medan längsgående sömmar uppifrån och ner speglar 
balansen vertikalt. 
 
3.4 Avprovningsmetod 
Alla avprovningar har skett på företaget med hjälp av företagets designtekniker. Toiler har 
provats av på företagets två inhyrda provmodeller. Modellens kommentarer rörande plagget är 
viktiga under beslutstagandet vad gäller bland annat komfort och placering av detaljer (Steen 
& Lee 2014; Ashdown et al. 2007). Därför har avprovningarna sammanställts och följer ett 
avprovningsprotokoll, Bilaga 1. Samtliga toiler har provats av på två provmodeller men gett 
samma resultat och därför antecknas och fotodokumenterats på en av modellerna för att skapa 
enhetlighet i arbetet. 
Modellerna är avmätta enligt Figur 3. 
 



17 
 

 
Figur 3 Studiens avmätningsmetod 
 
Samtliga provmodeller har godkänt medverkan i studien men deras ansikten är censurerade på 
grund av forskningsetiskt ställningstagande. Vidare är dem anonyma och till följd av detta har 
de tilldelats ett varsitt ID-nummer. Modellernas ID-nummer och dess mått i relation till 
varandra och företagets mått samt C38 (Svenska textilforskningsinstitutet & 
Konfektionsindustriföreningen 1979). som ligger närmast företagets måttlista listas nedan, 
Tabell 2. 
 
Tabell 2 Studiens alla kroppsmått 
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4 Resultat 
4.1 Företagets klänning med balansproblem 
En avprovning har gjorts av företagets nuvarande klänningsmodell som erhåller balansfel, 
Figur 4/Bilaga 2. De upptäckter som gjorts är att livet är för långt i sidor och bak vid 
betraktande i profil. De åtgärder som bör göras innebär höjning 1cm i sidorna samt 1,5 cm 
mitt bak. Klänningsmodellen benämns FM i fortsättningen som står för “Företagets modell”. 
 

 
Figur 4 Företagets klänning "FM" med balansfel 
 
4.2 Grundkonstruktioner 
Grunderna skiljer sig visuellt åt där Öberg & Ersman (1999), Figur 5 är försedd med ett 
bystinsnitt på livet centrerad på axeln. Aldrich (2008), Figur 6 med bystinsnitt med 
utgångspunkt från inre axelspets och Armstrong (2010), Figur 7 utan bystinsnitt. Insnittens 
antal och positionering skiljer dem åt även på kjoldelarna. Öberg & Ersman (1999) har en mer 
konkav formad linje i midjan än Aldrich (2008). Armstrong (2010) visar däremot en konvex 
linje efter att insnitten sytts ihop. 
 

 
Figur 5 (Öberg & Ersman 1999) Grundkonstruktion klänning. 
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Figur 6 (Aldrich 2008) Grundkonstruktion klänning. 
 

 
Figur 7 (Armstrong 2010) Grundkonstruktion klänning. 
 
4.3 Avprovning av toile 
I detta avsnitt görs avprovning på alla grundkonstruktioner från litteraturen. Dessa 
avprovningar avser främst att studera midjans balans. Samtliga konstruktioner erhåller god 
balans horisontellt längs byst, höft- respektive stussviddslinjer samt vertikala sidsömmar 
vilket utesluter felaktig kroppshållning.  

4.3.1 Avprovning ÖB1 & ÖB2 
Avprovning av Öberg & Ersman (1999) visade goda resultat, både passformsmässigt och 
visuellt, Figur 8.  
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Figur 8 Öberg & Ersman (1999) Toile ÖB1 visar den naturligt positionerade midjan 
 
Vidare uppstod balansfel vid sänkningen av midjan, Figur 9. Åtgärder som behövs göras på 
mönstret för att uppnå balans är en sänkning av sidorna med 0,6cm och en höjning av 
bakstycket med 0,5cm. Detta för att midjans linje från början var konkav vilket sänkningen 
förstärkte. Avprovningens protokoll avläses i Bilaga 3 för ÖB1 samt Bilaga 4 för ÖB2. 
 

 
Figur 9 Öberg & Ersman (1999) Toile ÖB2 visar den sänkta midjan 

4.3.2 Avprovning AL1 & AL2 
Grunden AL1, Figur 10, visar också en balanserad midja. Modellen sitter bra och följer 
kroppen på ett harmonierande sätt vilket önskas av företaget. 
 
Däremot visar AL2, Figur 11, ett balansfel till följd av sänkningen där sidan är på en lägre 
position än mitt fram och bildar en konkav linje i profil. Vidare är bakstycket för långt och 
behöver kortas. För att uppnå ett balanserat resultat krävs en höjning av sidorna med 0,7cm 
samt 1,2cm mitt bak. Bilaga 5 och 6 visar resultatet av AL1 samt AL2. 
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Figur 10 Aldrich (2008) Toile AL1 visar den naturligt positionerade midjan 
 

 
Figur 11 Aldrich (2008) Toile AL2 visar den sänkta midjan 

4.3.3 Avprovning AR1 & AR2 
Grundkonstruktionerna AR1 samt AR2 upplevdes ge det minst tillfredsställande visuella 
resultatet. Figur 12 visar den naturligt placerade midjan där den från början ger en 
obalanserad midja vilket fortsätter även på den sänkta versionen, Figur 13. Balansen utspelar 
sig främst mitt fram där den tippar upp vilket indikerar på ett för kort framstycke. Detta ger 
även en konvex midjelinje framifrån. För att midjan ska upplevas balanserad krävs en höjning 
av sidan 2cm och mitt bak 2,5cm för båda toiler. Ytterligare information avläses i Bilaga 7 
och 8 för AR1 samt AR2. 
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Figur 12 Armstrong (2010) Toile AR1 visar den naturligt positionerade midjan 
 

 
Figur 13 Armstrong (2010) Toile AR2 visar den sänkta midjan 
 
Grundkonstruktionen från (Armstrong 2010) gav inte önskvärt resultat då den avvek från de 
andra konstruktionerna passformsmässigt samt visuellt. Eftersom denna modell saknar 
bystinsnitt vid axlarna har den istället större insnitt nedtill under byst. Grundens utformning 
och de stora insnitten ger midjan en onaturlig konvex form när den sys ihop, Figur 14, vilket 
är anledningen till modellens obalans från början. Denna grundkonstruktion kommer därför 
inte att fortsätta undersökas i studien. 

 
Figur 14 Armstrong (2010) Grundliv efter sömnad av insnitt 
 
4.4 Mönsterförändringar för att uppnå balans 
De förändringar som krävs för att uppnå en balanserad midja för respektive modell, AL2 samt 
ÖB2 har implementerats på modellerna för att jämföras och visualisera skillnader i mönstret. 
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De ändringar som skett på AL2 till att bli AL3 med balanserad midja jämförs, Figur 15. 
Resultatet från ÖB2 till ÖB3 visas i Figur 16.  
 

 
Figur 15 Mönsterförändringar AL2 (svart) till AL3 (röd) 
 

 
Figur 16 Mönsterförändringar ÖB2 (svart) till ÖB3 (röd) 
 
Avprovning av AL3, Figur 17/Bilaga 9 samt ÖB3, Figur 18/Bilaga 10, uppnår båda en 
balanserad midja.  
 

 
Figur 17 Avprovning AL3 
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Figur 18 Avprovning ÖB3 
 
Generellt har en jämn och balanserad midja visats på de grunder som är konstruerade med en 
naturligt placerad midja. Däremot vid sänkning av midjan uppstår balansproblem som medför 
att justering främst bör göras mitt bak och även i sidor.  
 
Det har gjorts observationer av mönsterna där bakstycket är 8mm kortare än framstycket vid 
mätning från inre axelspets till midjan på alla konstruktioner. Däremot ökar avståndet mellan 
mitt bak respektive mitt fram från inre axelspets vid sänkning av midjan, Figur 19. 

 
Figur 19 Mätning inre axelspets till mitt fram/bak (röd) midjan (blå) 
 
Ett urval har gjorts där ÖB3 upplevdes ge det bästa visuella resultatet vid avprovning.  
Härmed efter att ändringar gjorts, benämns modellen FG1 som står för “Företagets grund” 
och siffran 1 betyder första toile.  
 
4.5 Mönsterförändringar från ÖB3 till FG1 
För att klänningen ska smita åt på ett attraktivt sätt längs hela kroppen behöver vidd reduceras 
från bakstycket. Detta genom att öka insnittens bredd bak med totalt 5cm, 2,5cm på vardera 
sida. Anledning till att framstycket inte ändras är för att sidsömmen är korrekt placerad. 
Eftersom FG1 ska tillägnas företaget kommer midjans position att flyttas upp för att slutligen 
bli 44cm från inre axelspets. De ändringar som behöver göras för att uppnå detta är att höja 
mitt fram 2cm, 1,4cm i sidorna samt 2cm bak, Figur 20. Dessutom kommer insnittens 
placering att förflyttas från axlarna till sidorna och stussviddens omfång att ökas med 1cm då 
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det bildades tajta veck där vilket innebär att den är för trång (Liechty 2013). 

 
Figur 20 Mönsterförändringar från ÖB3 till FG1 

4.5.1 Avprovning av toile 
Avprovning av FG1, Figur 21 visar tydliga förbättringar av midjans balans samt modellens 
passform. Företaget ville endast göra en mindre justering av insnittets placering. De önskar 
sänka insnittets spets med 1cm samt förkorta dess längd med 3cm. Detta avstånd från 
bystpunkten styrks av Liechty (2013). Ytterligare en avprovning görs inte då företaget inte 
anser att detta är nödvändigt.  
 

 
Figur 21 Avprovning FG1  
 
4.6 Måttlista 
En måttlista med mätinstruktioner har upprättats med utgångspunkt från företagets 
storleksintervaller XS-XL, Bilaga 3. Däremot kommer endast storlek small anges i måttlistan 
och resterande storlekskolumner kommer lämnas tomma. Måtten som tas är baserade på 
litteraturen och är relevanta för en klänning (Myers-McDevitt 2009). Litteraturen har endast 
använts för att kontrollera hur måtten bör tas. Vidare har egna benämningar används i studien.  
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5 Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
Under studiens avprovningar har tydliga skillnader visats mellan klänningar med naturlig 
midjeposition gentemot den sänkta versionen. Generellt ser balansfelen lite olika ut beroende 
på vilken grundkonstruktion som använts som utgångspunkt men bevisligen har de uppstått 
vid en sänkning av respektive modell. Vid alla utfall krävs justering i sidorna och höjning mitt 
bak då bakstycket tenderar att bli för långt.  
 
Metoden som använts vid sänkning av samtliga konstruktioner och företagets modell, FM är 
den metod Armstrong (2010) menar bör tillämpas vid sänkning av kjolar. Författaren menar 
att detta görs genom att sänka lika mycket parallellt överallt, exempelvis 5cm fram, i sidor 
och bak. Denna metod stärks även av Öberg & Ersman (1999) och Aldrich (2008). Detta till 
skillnad från byxor där midjan sänks olika på respektive position. I bokens exempel sänks 
fram med 7,6cm, sidorna 6,4cm samt bak 5cm. (Armstrong 2010). Troligtvis hade denna 
metod gett bäst utfall även vid sänkning av klänningar med avskärning i midjan. Detta för att 
justeringar har krävts i sidorna och mitt bak i efterhand för att uppnå balans. 
 
Eftersom företaget kommunicerar med måttlistor till leverantör där endast ett mått fram anger 
midjans position från inre axelspets är det lätt att missförstånd uppstår eftersom detta är enda 
utgångspunkten. Vid en naturlig midja har det visats fungera med ett mått eftersom midjan 
bevisligen är balanserad vid sin naturliga position. Sidan respektive bakstyckets position från 
inre axelspets är inte densamma som från framstycket vilket skapar obalans vid en sänkt 
midja. När man arbetar med endast måttlista kan troligtvis den metod (Antilla & Jokinen 
2002) tillämpar vid en osymmetrisk kropp användas där man även adderar ett mått för 
livlängd bak från inre axelspets. 
 
5.2 Metoddiskussion  
Den metod som tillämpats anses ha varit relevant för studien och ett redskap för att uppfylla 
syftet och dess frågeställningar. 
 
Företaget önskade en grundkonstruktion anpassad för målgruppen. Därför har avprovningar 
endast utförts på företagets två provmodeller och all visuell bedömning har gjorts utifrån 
dessa. Vidare har endast två designtekniker förutom modellerna själva medverkat under dessa 
tillfällen. Detta kan vara missvisande eftersom endast de få medverkande har präglat 
passformen genom personligt tycke och alla individer har skilda passformspreferenser 
(Liechty 2013). De medverkande modellerna har båda samma idealiska kroppstyp, timglas. 
(Grogan & Gill 2013) vilket inte heller speglar de flesta kunder och ger därför inget facit på 
god passform. Dessutom avviker företagets måttlista från standardiserade måttlistor där de 
befinner sig närmast C38 i de flesta mått förutom bystmåttet som är mindre och ligger istället 
i närheten av en C36 (Svenska textilforskningsinstitutet & Konfektionsindustriföreningen 
1979). Den idealiska kroppstypen med de specifika måtten skapar svårigheter med att möta de 
flesta kunderna. Detta bekräftas av Ashdown et. al. (2007) vars studie visar att majoriteten av 
alla konsumenter är missnöjda med passformen som inte upplevs vara tillfredsställande. Fler 
medverkande under avprovningar samt fler olika kroppstyper kunde möjligen ge ett mer 
validerat resultat. 
 
Leverantören utgår inte från grundmönster vid framtagning av nya modeller och det har därför 
inte funnits möjlighet att jämföra detta med litteraturens konstruktioner för att se hur de 
tillämpat sänkningen av midjan. I studien har endast antaganden gjorts att den vanligaste 
metoden vid sänkning av kjolar har tillämpats.  
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6 Slutsats 
I detta avsnitt kommer frågeställningarna att besvaras.  
 
“Vilka passformsproblem uppstår på en klänning vid proportionerlig sänkning av midjan?” 
Gemensamt för alla konstruktioner är att justering krävs för sidorna och bakstycket vid 
tillämpning av den metod som anses lämplig för sänkning av kjolar enligt Armstrong (2010). 
Samtliga konstruktioner kräver reducering av längden bak men vid två av utfallen är sidan i 
behov av en höjning varav en konstruktion istället kräver en sänkning av sidan.  
 
“Hur ska passformsproblemen/obalansen kring midjan åtgärdas för att erhålla bättre 
passform?” 
Detta problem med obalans sker på grund av att sänkning gjorts lika mycket överallt vilket 
Armstrong (2010) menar är tillvägagångssättet vid sänkning av kjolar.  
Den metod som används vid sänkning av byxor anses vara lämplig att applicera även på 
klänningar med avskärning för att undvika obalans (Armstrong 2010). Resultatet av alla 
avprovningar har visat att mest sänkning bör ske fram, något mindre i sidan och minst bak 
vilket författaren påvisar. Genom att sänka fram, sidor samt bak olika uppnås bättre passform 
och genererar en horisontell parallell midjeavskärning.  
 
Observationer har gjorts där bakstycket är 8mm kortare än framstycket vid en balanserad 
midja oavsett position. Samtliga konstruktioner med avstånd 41cm, 44cm respektive 46cm 
från inre axelspets har blivit balanserade där bakstycket gjorts 8mm kortare än framstycket 
mätt från samma utgångspunkt. Mäter man istället inre axelspets till mitt bak respektive mitt 
fram ökar avståndet mellan fram och bak vid sänkning. De korrigeringar som krävs för 
sidorna varierar mellan de olika konstruktionerna. De måste därför justeras separat. 
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7 Slutord 
En grundkonstruktion har utvecklats för ett företag som ska användas som underlag vid 
framtagning av vävda klänningsmodeller och på så sätt minska antalet provplagg. Området 
som har studerats är balansen och passformsproblem relaterade till en sänkt midja som 
företaget löpande har problem med.  
 
Obalans kring en sänkt midja orsakat av mönsterkonstruktionen är bristande inom litteraturen. 
Därför kommer denna studie till nytta för allmänheten och akademin för att motbevisa att den 
metod litteraturen rekommenderar vid sänkning av midjan för kjolar anses felaktig att 
tillämpa för klänningar med avskärning. 
 
Studiens förslag till vidare forskning är en mer omfattande studie för att ta reda på om 
sänkningen ger samma balansfel vid alla olika kroppstyper och hitta fler samband för att 
eventuellt ta fram standardiserade enheter att tillämpa vid sänkning av midjan för en klänning 
med avskärning i midjan. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Avprovningsprotokoll 
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Bilaga 2 – Avprovning FM 
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Bilaga 3 – Avprovning ÖB1 
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Bilaga 4 – Avprovning ÖB2 
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Bilaga 5 – Avprovning AL1 
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Bilaga 6 – Avprovning AL2 
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Bilaga 7 – Avprovning AR1 
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Bilaga 8 – Avprovning AR2 
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Bilaga 9 – Avprovning AL3 
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Bilaga 10 – Avprovning ÖB3 
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Bilaga 11 – Avprovning FG1 
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Bilaga 12 – Måttlista: Fram 
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Bilaga 13 – Måttlista: Bak 
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