
 

 

  

 Kandidatexamen i Designteknik 

 Textilhögskolan 

 2019-06-05 
  
 Rapportnr 2019.17.06 

 

 

 

 

 

 

 
Passform på kavaj-

grundmönster 
 
 

- En studie om hur balansen mellan framstycke och bakstycke påverkar 
passformen 

 
 
 
  
 

  

Elin Astorsson 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 
 
Denna studie tas fram i samarbete med ett stort svenskt modeföretag som har haft 
återkommande problem med balansen mellan fram och bak på dam-kavajer. Problemet 
uppstår oberoende av vilken leverantör som har tillverkat mönstret eller vilken provperson 
som provar plagget. Syftet med studien är att undersöka vad som orsakar balansfel mellan 
fram och bak i kavajer för dam och hur det kan åtgärdas. Studien undersöker olika 
konstruktioner från litteratur, som arbetas vidare med för att uppnå god passform. Den slutliga 
konstruktionen jämförs sedan med företagets kavaj som erhåller balansproblem för att se vilka 
åtgärder som bör göras på dessa kavajer.  
 
Studien utförs genom mönsterkonstruktion i ett CAD-program, uppsömnad av prototyper och 
slutligen avprovningar på en provdocka, tre provpersoner och virtuellt på en avatar i ett 3D-
simuleringsprogram. Skillnaderna i passform mellan den obalanserade kavajen och den nya 
balanserade prototypen analyseras vid avprovningar. Resultatet visar ett kavaj-grundmönster 
där företagets återkommande balansproblem har korrigerats. Under studien framkommer det 
att balansproblemen mellan fram och bak hänger ihop med hur långt eller kort slaget är. Även 
axelsömmens lutning har stor betydelse för plaggets balans. 
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ABSTRACT 
 
This study is developed in collaboration with a large Swedish fashion company that has had 
recurring problems with the balance between front and back of women's jackets. The problem 
arises regardless of which supplier has made the pattern or which test person is testing the 
garment. The purpose of the study is to investigate what causes balance problems between 
front and back of women’s jackets and how it can be corrected. The study examines various 
constructions from literature, which are further worked on to achieve a good fit. The final 
design is then compared to the company's jacket that receives balance problems to see what 
actions should be taken on these jackets.  
 
The study is performed through pattern design in a CAD program, then prototypes are being 
sewn. Finally they are tested on one dummy, three test persons and it is also tested virtual on 
an avatar in a 3D simulation program. The differences in fit between the unbalanced jacket 
and the new balanced prototype are analyzed during tests. The result shows a basic pattern of 
a jacket where the company's recurring balance problems have been corrected. During the 
study it appears that the balance problems between the front and the back are linked to how 
long or short the lapel is. The tilt of the shoulder seam is also of great importance for the 
garment's balance. 
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FÖRORD 
 
Denna kandidatuppsats är skriven vid Textilhögskolan våren 2019 inom området 
designteknik. Rapporten skrivs med intention om att försöka förstå hur balansen mellan 
framstycke och bakstycke påverkar passformen på damkavajer. 
 
Detta har varit både spännande och 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 återkoppling för vidareutveckling och 
förbättring av rapporten. 
 

TERMINOLOGI 
 
Avatar = Virtuell provperson som används i Lectras 3D-simuleringsprogram. 
Avprovning = Tillfälle där plagg provas av på verklig person eller provdocka i syfte att 
analysera passformen. 
CAD = Computer Aided Design. Program för digital mönsterkonstruktion. 
Grundmönster = Utgångsmönster för konstruktion. 
Insnitt = Intag i plagget som skapar form. 
Konstruktion = Uppbyggnad av mönster till plagg. 
Passform = Hur plagget ser ut och känns på bäraren. 
Provperson = Individ med kroppsmått passande företagets målgrupp. 
Provplagg = Plagg som skickas från leverantör till företag under utvecklingen av plagget. 
Rörelsevidd = Skillnaden mellan kroppsmåttet för storleken på plagget och plaggets mått. 
Prototyp = Provplagg som används vid utveckling av plagg. 
Trådrak = Längsgående riktningen på varptrådarna i tyget. 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
När kvinnliga konsumenter köper kläder påverkas deras köpbeteende främst av utseendet och 
passformen av plagget. Detta påverkas av deras personliga värderingar och är en process som 
involverar känslor. Därför är passformen på ett plagg viktigt för att få kvinnor att genomföra 
köpet (Kasambala 2016). 
 
Studien tas fram tillsammans med ett svenskt modeföretag, som säljer kläder till dam, barn 
och herr. Deras avdelning för dam är den största av dessa tre. När de utvecklar plagg är det 
vanligt att de utgår ifrån ett befintligt grundmönster som någon på företaget har tagit fram, 
och som har företagets önskade passform. Ett grundmönster kan beskrivas som en bas som 
kan användas för att utveckla nya eller mer komplicerade plagg. Därmed är det naturligt att 
företagets mönsterkonstruktörer har grundmönstret som utgångspunkten när de konstruerar 
mönster efter designerns visioner. Detta innebär också att om ett grundmönster har en sämre 
passform kommer det att bli problem med alla modeller som tas fram utifrån detta mönster 
(Keiser & Garner 2012). 
 
På företaget har det uppkommit problem med passformen hos damkavajer. Företaget provar 
alltid av sina plagg i utvecklingsstadiet på en provperson med rätt mått, för att titta på 
passform och design. Under dessa avprovningstillfällen uppmärksammas det ofta problem 
med balansen på företagets kavajer. Det yttrar sig ofta genom att plagget upplevs längre fram 
än bak, och det uppstår en dålig harmoni i plagget. En muntlig källa på företaget, som 
hädanefter kommer att kallas Konstruktör 11, säger att det är svårt att förstå vad det är som 
bör förändras i en kavaj som har sämre passform. 
 
Företaget har inga egna grundmönster för kavajer, utan leverantörerna gör mönstret själva, 
och kavajerna kan därför variera mycket i passform och utseende, eftersom olika leverantörer 
använder olika grundmönster. Detta gör att mönsterkonstruktörerna på företaget ständigt 
måste förklara för leverantören hur kavajen ska tillverkas, och många prover måste skickas 
från leverantören. Det är också svårt att kommunicera dessa problem med leverantören, då det 
är svårt att se på plagget vad som behöver göras för att få bukt på problemet. Därför behöver 
företaget ett nytt balanserat grundmönster för damkavaj, med en god passform, för att 
förenkla arbetet vid framtagning av nya plagg. 

 
1.2 Tidigare undersökningar och litteraturgenomgång 
Brownbridge (2018) har genomfört en studie där 20 kvinnor i åldern 18-45 år fick testa olika 
massproducerade klänningar, för att sedan välja ut en de trivdes med. Resultatet blev att 
samtliga klänningar valdes ut av kvinnorna utom en som inte uppfyllde någon av kvinnornas 
passformkrav. Resultatet visar tydligt att anledningen till att klänningen valdes bort var för att 
passformen var dålig. Denna studie är den första som kopplar sämre passform på plagg med 
produktion av textilavfall. 
 

 

 

 

                                                
1 Konstruktör 1, mönsterkonstruktör på företaget, samtal den 23 mars 2019. 
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I ett studentarbete om balans i överdelsplagg har Haapalahti Stålnacke (2017) skrivit om just 
balansfel i grundmönster för överdelsplagg med mycket rörelsevidd. Där har författaren 
kommit fram till att anledningen till att plagget lutar bakåt är på grund av axelsömmens 
placering och lutning. Studien visar också att axelsömmen bör placeras så att den sitter på 
mitten av axeln riktad ut mot axelleden. Sedan måste axelsömmen få en bra lutning och form 
som ger längd till framstycket samtidigt som den ligger slätt mot axeln och inte ställer sig upp 
i halsringningen. Ställer sig plagget i halsen och dragningar syns på framstycket kan formen 
på axelsömmen justeras eller placeras om för att lösa problemet. 

 
1.3 Problemformulering 
Det största problemet företaget har med passformen på kavajerna är att balansen i plagget är 
dålig. När provplaggen kommer från leverantören finns ofta en tendens till att dessa är längre 
fram än bak, och att det uppstår en glipa nederst i öppningen framtill. Nålas glipan ihop står 
istället kavajslaget ut. Det finns tyvärr ingen tidigare forskning på balansen i kavajer eller 
ytterplagg. Därför är det svårt att veta om balansproblemen beror på konstruktionen av 
grundmönstret eller på kragen och slagets konstruktion. 

  
1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll balansen mellan framstycke och 
bakstycke har för att passformen på kavajen ska bli god.  

 
1.5 Frågeställningar 

o Vilka faktorer orsakar att en kavaj erhåller balansproblem mellan fram och bak? 
o Hur uppnås god balans mellan fram och bak på en kavaj? 

 
1.6 Avgränsningar 
Den här studien ska undersöka balansen i kavajer och fokusera enbart på kavajer för dam. 
Studien kommer att genomföras genom att olika grundkonstruktioner på damkavaj kommer 
att konstrueras, sys upp och utvärderas. Endast en av dessa kommer sedan att arbetas vidare 
med för att få till en god passform. Den kommer då att sys med axelvaddar, och konstrueras 
med krage och slag. Kavajen som tas fram kommer att ha en normal passform och kommer 
vara i grundstorlek, storlek 38, se bilaga 1 för mått. 
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2 LITTERATUR & TEORI ÖVERSIKT 
 
2.1 Definition av passform 
Kläder har till syfte att skapa ett önskat förhållande mellan kropp och plagg. Ett plaggs 
passform innefattar därmed ett samspel mellan flera olika faktorer, såsom storleken på 
plagget, proportioner och hållning hos bäraren, och dimensioner och drapering av plagget. 
Definitionen av god passform varierar eftersom det påverkas av det mode som finns just nu, 
plaggets stil och funktion, och användarens lämpliga preferens.  
 
Under ett plaggs tillverkningsprocess är det vanligt att ett provplagg provas av på en 
provperson under närvaro av flera personer på företaget, såsom mönsterkonstruktör, inköpare 
och designer. Dessa kan ha olika åsikter om designen och passformen på plagget, vilket bidrar 
till att det blir svårare att definiera vad som är en god passform och inte (Ashdown & 
O ́Connel 2006). 

 
2.2 Viktiga punkter för bra passform 
Det finns ändå några punkter som ett plagg måste uppfylla för att nå en god passform. 
Författarna Brown och Rice (2014) beskriver att det finns fem element som måste tas i 
beaktning vid avprovning: Trådrak, släthet, linjer, rörelsevidd och balans. Trådraken bör vara 
placerad korrekt och vara parallell med kroppens längd. Plagget bör inte ha några rynkor och 
bör ligga slätt mot kroppen. Linjer i plagget, såsom mitt fram, mitt bak och sidsömmar bör 
hänga rakt ner längs med kroppen.  
 
Rörelsevidden i plagget är också viktigt. Rörelsevidd kan definieras som skillnaden mellan 
kroppsmåttet och plaggets mått. Syftet med rörelsevidden är att göra plagget komfortabelt och 
att göra så att plaggets bärare lättare kan röra sig obehindrat. Rörelsevidd kan även adderas 
för att uppnå ett specifikt utseende eller silhuett (Gill 2009). Rasband och Liechty (2006) 
beskriver att det finns riktlinjer för att bestämma plaggets rörelsevidd som är anpassade för att 
bäraren inte känner sig begränsad av plagget. Över byst behövs det 5-10cm för tillräcklig 
rörelse, 1,5-4cm i midjan och 5-10cm över stussen.  
 
När ett grundmönster tas fram används ett tillägg för rörelsevidd utöver kroppsmåtten. Olika 
tillägg behövs för olika kvalitéer. Vävda material behöver mer tillägg än trikå, som ofta inte 
har något tillägg alls, eller till och med ett mindre mått än kroppsmåttet (Lee & Steen 2014). 

 
2.3 Plaggets balans 
Plaggets balans är också viktig för passformen och hör ihop med trådrak och linjer, fram och 
bak bör harmoniera, på samma sätt som höger och vänster sida bör vara i balans (Brown och 
Rice 2014). Författarna menar också att axelsömmens placering och lutning på ett 
överdelsplagg är väldigt viktigt för plaggets balans. Om axelsömmens lutning inte matchar 
bärarens axellutning kommer plaggets balans att bli fel. Det är också viktigt att axelsömmen 
är placerad mitt på axeln. 
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2.4 Passformsproblem hos damkavaj 
När det gäller kavajer uppkommer samma sorts passformsproblem som hos andra 
överdelsplagg, men de kan bero på andra saker och det går att åtgärda dessa på andra sätt. 
Cabrera och Flaherty (1984) skriver att det första som bör undersökas vid passformsproblem 
hos damkavajer är plaggets balans. De beskriver en konstruktionsmetod som går att använda 
både när kavajen lutar bakåt och när den lutar framåt. Metoden går ut på att antingen förlänga 
eller förkorta slaget, genom att dra ett streck från slaget, rakt över kavajen mot armhålet, för 
att sedan öppna upp eller lägga delarna omlott, figur 1.  

 
Figur 1: Metod för att förlänga eller förkorta slag 

 
2.5 Sammanfattning 
Mycket litteratur inom ämnet är anpassat för överdelsplagg generellt, och inte specifikt för 
kavaj. Cabrera och Flaherty (1984) har däremot skrivit om just passformsförändringar på 
kavaj. De har enbart med en metod för att justera balansen mellan fram och bak. Därför 
behövs en studie som undersöker om det finns andra sätt att justera detta, som inte påverkar 
slagets konstruktion.  
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3 METOD 
 
Detta avsnitt beskriver framtagningsprocessen av studiens grundmönster, genom förstudier, 
mönsterkonstruktion, avprovningar, sömnad av prototyp och digital avprovning. Då metoden 
är både explorativ och jämförande benämns den som komparativt kvalitativ (Olsson & 
Sörensson 2011). 

 
3.1 Förstudie 
Inför studien gjordes en avprovning med en av företagets kavajer som erhåller problem med 
balansen mellan fram och bak, denna kommer hädanefter kallas F-1. Vid denna avprovning 
noteras att denna kavaj har en tendens att luta framåt, figur 2, detta även när axelsömmen 
placerades på rätt sätt enligt Haapalahti Stålnackes (2017) beskrivning. Det visar sig även att 
kavajen öppnar sig nedtill när kavajen är knäppt, och när detta gap nålas ihop står stället 
slaget ut, figur 3. Detta skulle kunna justeras genom att förkorta slaget på konstruktionen, som 
Cabrera och Flaherty (1984) beskriver. Tyvärr finns det inget mönster att tillgå för denna 
kavaj, därför behövdes grundkonstruktioner tas fram utefter litteratur, och jämförelsen skedde 
därefter mellan F-1 med balansproblem och de uppsydda prototyperna. 
 

 
Figur 2: F-1 på provdocka 
 

 
Figur 3: F-1 på provdocka, ihopnålad i nederkant 
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För att få det utseende och den passform som företaget eftersträvar togs en skiss och en 
måttlista fram, bilaga 1. Detta baserades på tidigare kavajer de haft och litteratur som 
innehåller grundkonstruktioner. Därefter genomfördes en litteraturstudie för att undersöka 
vilka olika grundkonstruktioner som finns att utgå ifrån. 

 
3.2 Urval av grundkonstruktioner 
Utifrån litteraturstudien valdes tre olika konstruktioner på damkavaj ut som jämfördes 
sinsemellan, dessa från Aldrich (2015), Öberg och Ersman (1999) och Joseph-Armstrong 
(2014). Utifrån dessa tre konstruktioner valdes enbart de två första ut för att konstrueras. 
Dessa valdes därför att de hade mest liknande mått gentemot företagets måttlista. Den tredje 
skilde sig mer måttmässigt och skulle inte lämpa sig för den passformen som företaget vill ha. 
Alla prototyper som använts i studien listas nedan i tabell 1. 
Tabell 1: Lista över prototyper 

F-1 Företagets kavaj med passformsproblem 

M-1 Första prototypen från källan Aldrich (2015) 

L-1 Första prototypen från källan Öberg och Ersman (1999) 

L-2 Andra prototypen från källan Öberg och Ersman (1999) 

L-3 Tredje prototypen från källan Öberg och Ersman (1999) 

L-4 Fjärde och sista prototypen från källan Öberg och Ersman (1999) 

 
 
De två grundkonstruktionerna tas fram, den från Aldrichs (2015) kommer hädanefter kallas 
M-1, figur 4, och den andra från Öberg och Ersman (1999), kommer kallas L-1, figur 5. Båda 
är konstruerade efter företagets måttlista, bilaga 1. M-1 har en skärning från axeln och ned 
framtill, den har en klassisk tvåsömsärm och inget insnitt baktill. L-1 har istället rundad 
skärning både fram och bak, axelinsnitt bak och även den har en klassisk tvåsömsärm.  

 
Figur 4: M-1 
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Figur 5: L-1 

 
3.3 Konstruktion och digital jämförelse mellan mönster 
Två grundmönster konstruerades med företagets angivna mått, bilaga 1, i Lectras CAD-
program Modaris (Lectra 2018A). Dessa mått är anpassade efter den rörelsevidden. Rasband 
och Liechty (2006) föreslår, då rörelsevidden i bystvidd är 6cm, i midjevidd 13cm, och i 
stussvidd är 10cm. Midjans rörelsevidd är mycket högre än vad författarna föreslår, men 
eftersom företaget vill ha en grund med en normal passform är detta lämpligt.  
 
Den ena, som kallas L-1, konstruerades med runda skärningar och den andra, som kallas M-1, 
med rak skärning som går till axeln. Mönsterdelarna exporterades därefter från Modaris till 
Kaledo Style (Lectra 2018B) där dessa placerades ovanpå varandra för att se likheter och 
skillnader mellan de olika konstruktionerna, och för att se vilken som passar bäst för fortsatt 
bearbetning. I figur 6 är de svarta linjerna M-1 och de röda linjerna är L-1. Framförallt 
framkom det att skärningarna är olika. Det syns också att axellutningen är olika på de olika 
mönstrens bakstycke. Även ärmhålets form skiljer sig åt mellan de olika konstruktionerna. 
Ärmkullen är olika höga på ärmen, och ärmarna har olika form.  

 
Figur 6: Mönsterjämförelse mellan M-1 & L-1 
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3.4 Sömnad av prototyp 
Efter konstruktionen skrevs mönsterdelarna ut för att klippas ut i tyg. För sömnaden av de 
första prototyperna användes en tunn bomullsväv utan stretch. De två sista prototyperna 
syddes i ett polysester/viskos-tyg som motsvarar något som företaget vanligtvis syr kavajer i. 
Utöver tyget användes två tunna axelvaddar i alla prototyper utom de två första. Prototyperna 
syddes med raksöm på en industriell symaskin, och axelvaddarna syddes fast för hand. 

 

3.5 Avprovning 
De uppsydda prototyperna provades av på företagets provdocka och tre olika provpersoner. 
Prototyperna provades även av på en avatar i Lectras 3D-program (Lectra 2018C), Avataren i 
3D modifierades först så att den stämde med företagets kroppsmåttlista. Provdockan har 
samma mått som företagets kroppsmåttlista och provpersonerna ligger också inom ungefär 
rätt storleksspann, alla mått finns i tabell 2. Denna tabell togs fram för att lättare få en 
överblick över alla mått på provpersoner, avatar och företagets kroppsmått. Detta gör att det 
går snabbt att jämföra provpersonernas mått med riktlinjerna.  
 
Tabell 2: Måttlista för provpersoner 

 Företagets 
kroppsmåttlista 

Provdocka Avatar i 
3D 

Provperson 
A 

Provperson 
B 

Provperson 
C 

Bystvidd 88 88 88 88,5 86 90 

Midjevidd 73 73 73 73 72 73 

Stussvidd 96 96 96 99 96 97 

Livlängd 
bak 

41 41 41 41 39 40 

Axelbredd 13 13 13 13,5 12,5 13 

Ärmlängd 60 60 60 60 58 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Kroppsmåtten mäts enligt figur 7. Under avprovningarna var fyra personer närvarande som 
har utbildning inom mönsterkonstruktion och passform. Avprovningarna dokumenterades 
med foton där provpersonerna inte går att identifiera, i linje med forskningsetiskt 
ställningstagande. Provpersonerna har godkänt att medverka i studien och har tilldelats varsitt 
ID-nummer. 

 
Figur 7: Mätangivelser 

Under avprovningarna användes ett avprovningsprotokoll som är skapat utefter Anttila och 
Jokinens (2005) rekommendationer, bilaga 2-7, tillsammans med de fem punkterna som 
beskrivs i litteraturstudien: Trådrak, släthet, linjer, rörelsevidd och balans (Brown & Rice 
2014). Detta skapades för att säkerställa att alla grundmönster analyseras på likadant sätt och 
för att säkerställa objektiviteten och minimera subjektiviteten. (Ashdown & O´Connel 2006). 

 
3.6 Justeringar av mönster 
De justeringar som bör göras ritades ut på prototypen och nålas in. Dessa justeringar 
överfördes sedan digitalt till konstruktionen. Därefter syddes en ny prototyp upp efter de nya 
ändringarna. Denna process upprepas sedan tills dess att grundmönstret blev godkänd av 
företaget. Materialet som använts listas nedan i tabell 3. 
 
Tabell 3: Materiallista 

Materiallista: 
o Litteratur för grundmönster 
o CAD-programvara, Modaris V8R1 
o CAD- programvara, Kaledo Style V8R1 
o 3D-simuleringsprogram, 3D Prototyping V8R1 
o Provpersoner 
o Industrisymaskin med raksöm 
o Toileväv – bomull 
o Toileväv - Polyester/Viskos 
o Axelvaddar 
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4 RESULTAT 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet av studien i form av foton på avprovade prototyper, 
företagets kavaj med passformsproblem och den slutliga prototypen. En beskrivning på 
förändringar mellan de olika prototyperna, såväl som mönsterjämförelser mellan de olika 
prototyperna kommer också att presenteras. 

 
4.1 Avprovning av grundkonstruktioner 
De två första grundkonstruktionerna provas av i 3D-programmet (Lectra 2018C), på en 
provdocka och på tre provpersoner. Under avprovningen av dessa grundkonstruktioner 
används det framtagna avprovningsprotokollet, bilaga 2-7. 

 
4.1.1 Prototyp M-1 
Vid avprovning av M-1, figur 8, uppkommer det problem kring axelpartiet. I 3D står plagget 
upp kring nacken. Detta syns inte lika tydligt på de fysiska avprovningarna, däremot uppstår 
det mycket veck över ryggen, framförallt vid skulderbladen. Provpersonerna anser också att 
prototypen är svår att röra sig i. Under avprovningen uppkommer det att M-1 inte innehåller 
balansproblem mellan fram och bak.  
 

 
Figur 8: Avprovning av M-1 på avatar, provdocka och provperson C 
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4.1.2 Prototyp L-1 
Vid avprovning av L-1 är passformen bättre, det uppstår färre veck och provpersonerna kan 
röra sig bättre, figur 9. Ärmen behöver vridas lite framåt, vidd behöver flyttas från 
ryggskärningen till sidsömmen, vidd behöver adderas över ärmkullen. Under avprovningen 
uppkommer det att L-2 inte heller innehåller balansproblem mellan fram och bak.  Eftersom 
passformen är bättre på denna prototyp beslutas att vidare arbete kommer att ske med denna 
prototyp och inte med M-1. 
 

 
Figur 9: Avprovning av L-1 på avatar, provdocka och provperson C 
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4.2 Prototyp L-2 

 
4.2.1 Förändringar från L-1 till L-2 
För att få till en bättre passform till nästa prototyp tas en lista fram utefter avprovnings-
protokollets anteckningar, för att veta vilka förändringar som bör göras: 
 

o Vrid ärmen mer framåt, se till så att skärningarna möts på bakstycket 
o Ta bort insnitt bak 
o Öka vidd över bröst 
o Flytta skärning fram 2 cm mot sidan 
o Ta in 1cm i ryggskärningarna, lägg till lika mycket i sidsömmen 
o Flytta sidsöm bakåt 
o Lägg till vidd över ärmkulle 
o Höj ärmkulle för att få plats med axelvadd 
o Konstruera krage och slag 

 

4.2.2 Digital mönsterjämförelse: mellan L-1 och L-2 
Den nya versionen, L-2, läggs ovanpå L-1 i Kaledo Style (Lectra 2018B), där de röda linjerna 
är L-1 och de gröna linjerna är L-2, figur 10. Detta görs för att tydligt se förändringarna som 
gjorts. Det som syns är att krage och slag är konstruerade, axelinsnittet är borta och 
skärningarna är flyttade. 

 
Figur 10: Mönsterjämförelse mellan L-1 & L-2 
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4.2.3 Avprovning av L-2 
Passformen är nu bättre än på L-1, figur 11, det finns dock små justeringar kvar att göra som 
att minska hållningen på ärmen från 3,3cm till 2,5cm. Slaget står ut lite och behöver därför 
förkortas -1cm, på det sätt som Cabrera och Flaherty (1984) beskriver. Kragen behöver flyttas 
upp för att se mer ut som skissen, bilaga 1. 

 
Figur 11: Avprovning av L-2 på provdocka och provperson B 
 

4.3 Prototyp L-3 

 
4.3.1 Balansrelaterade förändringar från L-2 till L-3 
 

o Förkorta slaget -1cm 

4.3.2 Övriga förändringar från L-2 till L-3 
 

o Minska hållningen på ärmen från 3,3cm till 2,5cm 
o Flytta upp kragen 1-1,5cm 
o Sänk skärningen fram något 
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4.3.3 Digital mönsterjämförelse: mellan L-2 och L-3 
Den nya versionen, L-3, läggs ovanpå L-2 i Kaledo Style (Lectra 2018B), där de gröna 
linjerna är L-2 och de blå linjerna är L-3, figur 12. Det som syns är att ärmen blivit smalare 
upptill för att få mindre hållning. Slaget har blivit kortare, och därmed har hela överdelen av 
framstycket fått en annan vinkel. Kragen har också blivit kortare och skärningen fram är sänkt 
i ärmhålet. 

 
Figur 12: Mönsterjämförelse mellan L-2 & L-3 

 
4.3.4 Avprovning av L-3 
Vid avprovning av L-3 framgår det att kragens placering nu är bra, men att den behöver 
formas om till en mer konkav form, figur 13. Det finns fortfarande ytterligare små justeringar 
kvar som listas nedan. Vid avprovningen uppkommer också små veck vid sidan av bysten. 
Detta problem kommer att korrigeras genom att höja inre axelspets på framstycket 1cm för att 
få framstycket att falla ner något, detta var något konstruktör 12 hade varit med om tidigare 
och menar kommer förbättra passformen. 

                                                
2 Konstruktör 1, mönsterkonstruktör på företaget, samtal den 23 mars 2019. 
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Figur 13: Avprovning av L-3 på provdocka & provperson A 

 
4.4 Prototyp L-4 

 
4.4.1 Balansrelaterade förändringar från L-3 till L-4 

o Höj inre axelspets fram +1cm. 

 
4.4.2 Övriga förändringar från L-3 till L-4 
 

o Gör skärningen fram mindre formad 
o Addera vidd över överarm 
o Förkorta ärm -1cm 
o Gör kragens form lite mer konkav 
o Ta bort söm för fickplacering 
o Lägg till vidd i mitt-bak-söm, ta bort vidd i övriga sömmar för att behålla rätt 

midjemått. 
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4.4.3 Digital mönsterjämförelse: mellan L-3 och L-4 
Den nya versionen, L-4, läggs ovanpå L-3 i Kaledo Style (Lectra 2018B), figur 14, där de blå 
linjerna är L-3 och de lila linjerna är L-4. Där syns förändringarna som är listade ovan. 
 

 
Figur 14: Mönsterjämförelse mellan L-3 & L-4 

 
4.4.4 Avprovning av L-4 
Under avprovningen av L-4 beslutas det att denna prototyp nu har en god passform som 
företaget kommer kunna använda sig av i kommande kavajer, figur 15. Slaget står inte längre 
ut, inga veck bildas vid sidan av bysten och balansen mellan fram och bak är bra. 

 
Figur 15: Aprovning av L-4 på provdocka och provperson A 
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4.5 Jämförelse mellan dålig passform och god passform 
Till sist genomförs en jämförelse av bilderna på avprovningen av F-1 som erhåller 
balansproblem, och den slutliga prototypen, L-4. Vid avprovningen av F-1, figur 2, syns 
tydligt att kavajens främre fåll hänger längre ner än bakstyckets fåll. I Figur 3 är framkanterna 
ihopnålade hela vägen och då buktar istället slaget ut. Detta kan därför åtgärdas genom att 
förkorta slagets längd som Cabrera och Flaherty (1984) beskrivit. I figur 15 visas istället en 
kavaj-prototyp som är välbalanserad och skillnaderna mellan dessa båda syns framförallt då 
F-1 inte är ihop-nålad utan hänger ner framtill.  
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5 DISKUSSION 
 
5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken roll balansen mellan framstycke och 
bakstycke har för att passformen på kavajen ska bli god. För att göra detta har en 
grundkonstruktion tagits fram, och flera prototyper därefter, för att få fram ett välbalanserat 
grundmönster som företaget kan använda sig av. En bakomliggande tanke för framtida 
utveckling av kavajer på företaget har legat som grund vid framtagning av studiens kavaj-
grundmönster. För att förstå vilka ändringar som behöver göras vid balansproblem har 
litteratur undersökts. Under arbetet med prototyperna har passformsproblem som inte har med 
balansen också eliminerats, främst genom att flytta vidd mellan olika skärningar, men också 
genom att ändra sömmarnas form på konstruktionen.  
 
Gills (2009) syn på rörelsevidd har tillämpats vid framtagning av grundkonstruktionen. 
Genom att alla provpersoner har fått röra sig i prototyperna har mängden rörelsevidd 
kontrollerats för att få det utseende och passform som eftersträvas. Även Rasband och 
Liechtys (2006) förslag på rörelseviddstillägg har tillämpats vid framtagningen av 
grundkonstruktionen. Detta har visat sig vara lämpliga tillägg då inget mått har behövts 
ändras under studiens gång. Alla mått i måttlistan, bilaga 1, har förblivit som de var från 
början. Detta visar att det är en bra metod att använda sig av. 
 
När problem med balansen i kavajen började uppmärksammas vid prototyp L-2 tillämpades 
Cabrera och Flahertys (1984) metod för att få bukt på detta. Då förkortades slaget -1cm till 
prototyp L-3. Det var ett bra beslut då balansen i plagget blev mycket bättre av att göra detta. 
Det hade förmodligen också eliminerat problemen på F-1 då detta var det stora problemet hos 
denna kavaj. Däremot är det svårt att veta om det sedan hade uppkommit ytterligare problem 
hos F-1 efter detta, som det gjorde med prototyperna i denna studie.  
 
Förändringen av slagets längd gjorde stora förbättringar för balansen i plagget. Men däremot 
uppkom det dragningar vid sidan av bysten när detta hade utförts, och för att få bort dessa 
beslutades det att inre axelspets skulle höjas på framstycket. Detta var en metod som 
konstruktör 13 hade använt sig av och ville prova. Det är även liknande det Haapalahti 
Stålnacke (2017) kom fram till i sitt studentarbete. Det fick goda resultat då vecken vid bysten 
försvann på prototyp L-4. Balansen fortsatte vara god även på denna prototyp. 
 
Studien hade inte tillgång till leverantörernas mönster till kavajen F-1. Detta gjorde att studien 
behövde gå ut på att ta fram ett balanserat grundmönster, sy upp detta och sedan jämföra det 
med F-1. Resultatet av studien hade bättre kunnat verifieras om leverantörernas mönster fanns 
att tillgå. Då hade förändringar kunnat ske direkt på konstruktionen för att se och jämföra 
kavajens passform före och efter. Däremot hade detta inte resulterat i ett välbalanserat 
grundmönster för företaget att använda sig av i framtiden. Då hade de fortsatt att få 
obalanserade kavajer levererade, och sedan hade de varit tvungna att beskriva vilka 
mönsterförändringar som behövde ske. Nu kommer de förhoppningsvis få kavajer med god 
passform redan vid första prototypen. 
 
 

 

                                                
3 Konstruktör 1, mönsterkonstruktör på företaget, samtal den 23 mars 2019. 
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5.2 Metoddiskussion 
En komparativt kvalitativ metod har använts för studien. Denna metod är av jämförande och 
explorativ art. Metoden har delvis varit begränsad då mått och design på kavajen har varit 
förutbestämda av företaget. Ett annat resultat hade kunnat uppnås om skärlinjer hade fått 
fördelas om på plaggets yta. Studien började med en förstudie där olika grundkonstruktioner 
för damkavaj studerades och där sedan två av dessa konstruerades och syddes upp. Detta gav 
större förståelse för vilken sorts konstruktion som gav den bästa passformen för kavajen.  
 
För att stärka studien ytterligare hade avprovningen behövts göras på ett större antal 
provpersoner, med olika kroppsform och hållning, för att vara säker på att passformen på 
kavajen passar så många olika individer som möjligt. Ett annat alternativ hade varit att välja 
ut provpersoner som passar företagets målgrupp bättre, med tanke på kroppsform och ålder, 
och inte bara inrikta sig på personens mått. Då hade studien blivit bättre riktad till företagets 
behov. 
 
Provpersonerna som använts motsvarar heller inte företagets kroppsmåttlista helt och hållet. 
Detta gör att det kan vara svårt att veta om passformsproblem som uppstår på provpersonerna 
beror på personens mått, kroppsform eller på om konstruktionen är dålig. Då underlättar det 
att ha en docka med mått som överensstämmer med företagets kroppsmåttlista, bilaga 1. 
 
Avprovning i 3D-simuleringsprogram är relativt nytt för utföranden av studien, och på 
företaget är det heller inte något vanligt förekommande att programmet används. Därför måste 
detta vägas in vid bedömningen av metoden. Det krävs ett tränat öga för bedömning av 
passform på en digital provperson och det är viktigt att ta hänsyn till detta vid den digitala 
avprovningen. Att sy upp plagget både digitalt och fysiskt säkerställde validiteten då olika 
saker syns bäst på de olika avprovningarna. 
 
För att få ett ytterligare bättre resultat hade det varit bra att sy upp ytterligare en kavaj med 
bättre uppbyggnad. Det vill säga att förutom axelvaddar också använda reglingsvadd och 
olika mellanlägg för att få kavajen att bete sig som den kommer att göra då den produceras. 
Då detta ligger utanför tidsramen för studien görs ett val att lita på att passformen kommer 
fortsätta att vara god även när den senare kommer att produceras. 
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6 SLUTSATS 
 

I detta avsnitt kommer frågeställningarna att besvaras. 

 

o Vilka faktorer orsakar att en kavaj erhåller balansproblem mellan fram och bak? 

Det som har framkommit av den här studien är att slagets konstruktion har en avgörande roll 
för plaggets balans. Är slaget för långt så tippar kavajen framåt, är slaget för kort så dras 
framstycket uppåt. Detta är något som tydligt skiljer sig från andra överdelsplagg. 

 

o Hur uppnås god balans mellan fram och bak på en kavaj? 

Vid problem med balansen mellan framstycke och bakstycke kan metoden som visas i figur 1 
användas. Det vill säga att slaget förlängs eller förkortas för att ge framstycket mer eller 
mindre längd. Detta bör dock endast användas om det även finns problem kring slaget, det vill 
säga om slaget buktar ut eller om rynkor uppstår som tyder på att slaget är för kort. Utöver 
detta kan även inre axelspets på framstycket höjas eller sänkas för att även där ge framstycket 
mer eller mindre längd. 
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7 SLUTORD 
 

Ett grundmönster för damkavaj har utvecklats för ett företag. Detta kommer att kunna 
användas som underlag vid framtagning av kavajer med normal passform och på så sätt 
minska antalet provplagg.  
 
Det studerade området är passformsproblem och mer specifikt balansen mellan framstycke 
och bakstycke. Detta är något som företaget löpande har problem med. Den sortens obalans 
mellan fram och bak på kavaj är bristande inom litteraturen, däremot finns det mycket 
litteratur kring överdelsplagg överlag. Därför kommer denna studie till nytta för allmänheten 
och akademin för att ge en vidare syn på hur balansproblem kan åtgärdas. 
 
Studiens förslag till vidare forskning inom ämnet är en mer omfattande studie för att ta reda 
på om de passformsförändringar som presenteras i studien även passar för andra typer av 
kavajer. Exempelvis snävare kavajer med mindre rörelsevidd, eller kavajer med ännu mer 
rörelsevidd än den som denna studie tog fram. 
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BILAGA 1 – PLAGGMÅTTLISTA & SKISS 
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BILAGA 2 – AVPROVNINGSPROTOKOLL – EJ IFYLLD 
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BILAGA 3 – AVPROVNINGSPROTOKOLL – M-1 
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BILAGA 4 - AVPROVNINGSPROTOKOLL – L-1 
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BILAGA 5 - AVPROVNINGSPROTOKOLL – L-2 
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BILAGA 6 - AVPROVNINGSPROTOKOLL – L-3 
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BILAGA 7 - AVPROVNINGSPROTOKOLL – L-4 
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