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Titel  

Den flexibla västen – en dokumentation av en produktutveckling inom textilslöjd. 

Title 

The flexible Waistcoat  -  Documentation of  development work within textile Sloyd. 

 

Författare 

Ingrid Bergqvist 

 
 

Sammanfattning 

Detta arbete består av två delar. En del som resulterat i sömnaden av tre västar samt en del som består av en skriven rapport. 

 

Syftet med arbetet har varit att genomföra och dokumentera hur jag utifrån kulturarv och slöjdtradition har inspirerats till 

produktutveckling av plagget väst och i en vidare förlängning hoppas kunna förmedla detta till slöjdstuderande. 

 

Jag arbetade kvalitativt i nära kontakt med skisser, material, redskap och plagg under observation av mitt eget arbete. Under 

tiden fördes dagboksanteckningar utifrån rubrikerna inspiration, genomförande, erfarenheter av material och teknik samt 

reflektion. 

 

Jag har läst litteratur om personer som arbetat på ett likartat sätt samt sökt efter den dräkthistoriska utvecklingen av plagget 

väst och till viss del livstycke. 

 

I resultatet presenteras hur produktutvecklingen växt fram utifrån den första skissen till det färdiga slutresultatet. Resultatet 

visar att det går att beskriva hur den skapande processen gått till genom att noga dokumentera genom skisser och 

anteckningar. I mitt arbete kom jag fram till att det är betydlig enklare att fokusera på arbetet om man har sammanhängande 

tid och att motivationen försämrades när tiden var lösryckt. 

Resultat av de färdiga västarna visar att det går att förena nutida behov med tradition som inspiration. 

 

I diskussionen nämns hur viktigt det kan vara med att någon annan får insyn i den egna processen om det känns trögt samt 

vikten av att skissa mycket. Jag tycker även att man inom skolslöjden behöver fundera kring målet att arbeta utifrån  

kulturarv och ställer frågan varför man sällan utgår från tradition gällande klädsömnad men däremot när det gäller 

produkter till hemmet. Som lärare bör du ha reflekterat kring begreppet.  

 
 

 

Nyckelord 

Slöjddokumentation, skissprocess, kulturarv, folkdräkt, sömnad 
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BAKGRUND 

 

I mitt arbete för blivande slöjdlärare inom textil undervisar jag bland annat inom klädsömnad. 

Under utbildningens gång studeras ofta den traditionella slöjden där många studenter finner 

inspiration till nya arbeten inom exempelvis vävning och broderi. När det gäller klädsömnad 

är det inte lika vanligt. Vid redovisningen av plagg skall de studerande kunna beskriva 

material, hur de har kommit fram till modell och konstruktion och vissa tekniska erfarenheter 

samt deras inspirationskälla. De flesta studenter nämner att de blir inspirerade av det aktuella 

modet som de har sett i affärer och modemagasin.  

Inspiration till kläder kan komma från många olika håll - musik, film, gatumode, andra 

länders traditioner och vårt kulturarv. Inom skolslöjden arbetar vi med process och produkt 

och de senaste åren har processen betonats starkt bland annat i grundskolans styrdokument, 

kursplan för slöjd. Genom att sätta in slöjdprodukten i ett större sammanhang kan det bidra till 

utveckling av kunskap och ge nya perspektiv. Vi kan diskutera hur färg, form, material har 

förändrats genom tiderna, vilken funktion hade den då, vilka använde den, i vilka 

sammanhang, hur gick det till att tillverka den? Vi kan även fundera på framtiden – hur 

kommer vi att klä oss då, vilka material kommer det att finnas, vilken teknik kommer att 

användas?   

Klädesplagg är en stark kommunikationsfaktor, de visar något om vår identitet och är det 

första man lägger märke till hos en människa. (Maja Jacobsson, 1994) Som lärare vill jag visa 

studenterna hur man kan finna inspiration från kulturarv till utveckling inom 

klädsömnadsområdet, något som de sedan kan bära med sig i möten med eleverna. 

I kursplanen för slöjd finns mål som skall utveckla intresse och förståelse för skapande, 

manuellt arbete genom kännedom om kulturarv och slöjdtraditioner. Vidare skall slöjdämnet 

utveckla förståelse för estetiska värden och hur val av material, konstruktion och redskap 

påverkar produkten. (Skolverket, 2000) Dessa mål skulle, bland flera kunna vara 

utgångspunkten vid klädsömnad. 

 

I detta produkt- och uppsatsarbete skall ämnesområdet för textil slöjd fördjupas inom sömnad 

av kläder. Fokus i arbetet är den skapande processen under produktutveckling, där beskrivs 

hur man utifrån kulturarv och slöjdtradition kan utveckla nya plagg där delar av traditionen 

förs vidare. 
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Jag har valt plagget väst/livstycke av några olika anledningar. Det är ett plagg som kan vara 

stiligt, bohemiskt, ge en känsla av tiden från förr samt att det framhäver överkroppens form. 

Det ger extra värme men lämnar armarna fria. Det kan vara kvinnligt men även ha en manlig 

stil och det är ett plagg jag gärna använder. 

 

Det syftar även till att öka kunskapen inom konstruktion och sömnad. Min första väst syddes i 

skolslöjden i år 7, den var i olivgrön manchester. Därefter har det blivit några fler. Trots att 

plagget är litet är det mycket arbete med en väst.  Ett problem som jag stött på vid sömnad är 

när man skall vändsy yttertyget med fodret. Genom att konstruera olika modeller, använda 

olika material och sy dem med olika tekniker ökar min förståelse inom sömnadsområdet 

vilket jag har stor användning av i arbetet tillsammans med studenterna.  
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SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING 

 

Mitt syfte med detta arbete är att genom en manuell och teoretiskt studie beskriva hur man 

kan inspireras av kulturarv till produktutveckling inom ett begränsat textilt område. Arbetet 

syftar särskilt till att belysa hur den skapande processen gått till från idé till färdig produkt. 

Detta gör jag genom att tillverka tre olika västar passande för nutid som hämtat sin inspiration 

från den dräkthistoriska utvecklingen. Jag kommer främst att utgå från bygdedräkters väst och 

livstycken. För att uppnå syftet väljer jag att utgå från följande problemställningar 

 

På vilket sätt använder jag mig av kulturarv från väst/livstycke till produktutveckling av tre 

olika nya modeller? 

 

Hur ser den skapande processen ut i detta arbete?  

 

Vad har material, modell och teknik för betydelse i den praktiska sömnaden? 
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BEGREPPSFÖRKLARING 

 

Kulturarv 

Begreppet kulturarv ingår i en större kontext i samband med ordet kultur som brukar 

beskrivas - en livsform inom en grupp av människor. Det sammansatta ordet kultur-arv 

innebär med arv att det berör något från förr och som någon har rätt att ärva. (Els-Marie 

Halvorsen, 2001) Begreppet finns med som ett mål i kursplanen för slöjd, eleven ska bli 

medveten om slöjdtraditioners betydelse som kulturarv och som inspiration både nationellt, 

nordiskt och internationellt ” (Kursplaner för grundskolan, 1994 sid. 44) Här är det kopplat 

till de slöjdtraditioner som har gått i arv genom generationer som exempelvis en mor som lär 

sin dotter att väva. 

Slöjdtradition  

Med slöjdtraditioner menar jag i detta arbete hur människor har hanterat material, redskap, 

tekniker och metoder i de slöjdföremål som har tillverkats i hemmen, främst för funktionellt 

bruk.  

Kulturtradition 

Tradition kommer från latinets traditio och betyder överlämnande (Svenska akademins 

ordlista). När vi talar om kulturtraditioner syftar det på seder och bruk som används inom en 

viss kultur och som överlämnas men som även långsamt förändras. Exempel på en svensk 

kulturtradition är midsommarfirande.  

Teknik 

I detta arbete innebär teknik de metoder som används inom genomförandet av sömnaden. Det 

kan vara exempelvis att handsy, sy på maskin, vändsy, sy fast en snedremsa. 

Väst 

Med väst menar jag ett plagg vi bär på överkroppen utan ärmar och som stängs med knappar. 

Inom vår allmogekultur har ordet livstycke tidigare använts för både kvinno- och mansplagg. 

Ordet väst började användas i Sverige under 1800 talet, då med inspiration av det franska 

ordet veste vilket kommer från det latinska vestis, som betyder kläder. (Anna-Maja Nylén, 

1971) Det var då främst mansplaggen som kallas väst. I detta arbete kallar jag två av mina 

plagg för väst. 
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Livstycke 

Inom vår allmogekultur har ordet livstycke använts både för kvinno - och mansplagg. 

Livstycke förknippas idag framförallt med det ärmlösa plagg som kvinnor bar i sin folkdräkt 

över blusen och som ej satt ihop med kjolen. I äldre dräkter satt liv och kjol ihop i en så kallad 

livkjol (Nylén, 1971) I detta arbete kallar jag ett av mina plagg för livstycke. 

Folkdräkt 

Det är den klädsel som allmogen hade som sina vardagskläder och som de använde vid olika 

tillfällen, både vardag och högtid. De visste inte att de hade på sig en folkdräkt. Denna dräkt 

var inte statisk utan förändrades efter årstid, högtid och person. Folkdräkten hade lokal prägel 

och skilde sig från modedräkten som de borgerliga bar. (Ulla Centergran, 1996) 

Bygdedräkt 

Det är en dräkt som har kommit till på senare år och kan bestå av olika delar som 

komponerats ihop, den kan även vara helt nykonstruerad. Dräkten är knuten till en viss bygd. 

Någon har bestämt hur till exempel en Skedevidräkt skall se ut och dräktdelarna utgår från de 

äldre dräktplagg som användes vid högtidliga, festliga tillfällen. (Centergran, 1996) 
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METOD 

 

I denna undersökning fokuseras på min process av produktutveckling inom området västar 

med inspiration av kulturarv.  Jag kommer få en personlig relation till arbetet och blir själv en 

del av det jag observerar. 

 

I det skapande arbetets metoder varvas och dokumenteras manuellt och intelligent arbetet för 

att utveckla förståelse för helheten. Jag använder mig av kvalitativa bearbetningar (Patel & 

Davidsson, 1994) och undersöker och beskriver hur man kan inspireras av äldre dräktskick till 

produktutveckling av några västar, anpassade till vår tid. Undersökningen är begränsad till 

mitt eget arbete och kan inte exakt upprepas av någon annan. Några generella slutsatser är 

svåra att dra men det behöver inte heller vara avsikten inom kvalitativ forskning. Larsson 

(2009) menar att en unik studie är värdefull i sig och är intressant för sin egen skull. Samtidigt  

så bidrar studien  till generell förståelse på så sätt att beskrivningen av denna enskilda 

produktutvecklingen ökar förståelsen för liknande arbeten.  

 

För att fördjupa förståelsen av en produktutvecklingsprocess delar och helhet beskrivs mötet 

mellan mig och inspirationen från kulturarv och arbetet med modeller, teknik och material. 

Empirin hämtas från befintliga plagg, fotografier och bilder som finns i böcker om 

dräkthistoria, det faktiska resultatet av min produktutveckling samt anteckningar från den 

skapande processen. 

 

Avgränsning 

Utifrån klädsömnad har jag avgränsat mig till plaggen väst och livstycke. Det empiriska 

materialet som ligger till grund för inspirationen består av två befintliga dräktdelar, ett 

livstycke och en väst som tillhör min familj, fotografier och tecknade bilder från litteraturen 

samt fältstudier i form av besök i klädbutiker. De Geografiska ramarna är svenska 

förhållanden för dessa dräktdelar. I den teoretiska delen utgår jag främst från dräktskicket i 

Västeuropa. Eftersom jag söker efter västens ursprung blir Tidsramen lång, från det första 

urplagget till dagens väst som vi känner igen. För att få en både bred och djup erfarenhet i det 

praktiska arbetet finns följande utgångspunkter för de plagg som ska utvecklas: 

Ett till vardags, passande för jeans, ett för fest och en modell som är passande för vinter. 

De skall ha olika uttryck och en flexibilitet, de skall kunna förändras och jag kommer särskilt 

att beakta insidan. Materialet är lin i varierande kvalitéer, både randigt och enfärgat, ull i 
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vadmalskvalité samt detaljer av siden.  Inom den praktiska sömnaden kommer jag att använda 

mig av både maskin och handssömnad.  

 

 

Teori 

Jag kommer att ha ett fenomenologiskt - hermeneutiskt förhållningssätt till mitt skapande 

arbete. Hermeneutik syftar till ökad förståelse och bygger på tolkningar av texter samt 

mänskliga uttryck och handlingar.  Ödman (2005) utvecklar tolkning som kunskapsform och 

beskriver den hermeneutiska processen som förutom tolkning även omfattar förståelse, 

förförståelse och förklaring. Hartman (2004) talar om tre viktiga uttryck inom hermeneutiken 

; individens livsvärld  som objekt för undersökningen, förståelsen vi försöker få fram  samt 

tolkningen som är  det sätt som man förstår livsvärlden. 

Widerberg (2002) framhåller att inom hermeneutiken är det viktigt att forskaren redovisar 

vilka förväntningar och förförståelser man har med sig in i arbetet.  

Ett perspektiv inom hermeneutiken är fenomenologi (Hartman 2004) vilket betyder 

företeelselära, en filosofi, grundad av Edmund Husserl om hur vi får sant vetande om 

tillvaron. Det syftar till att beskriva människors upplevelser av fenomen, exempelvis en 

känsla eller erfarenhet. Det viktiga är att förstå tolkningsprocessen och man använder sig av 

deltagande observationer och djupintervjuer. 

 

Halvorsen (2005) anser att ett fenomenologiskt - hermeneutiskt perspektiv är lämplig till den 

här sortens arbete där manuellt och intellektuellt arbete förenas. Hon förklarar att forskaren 

uppmanas att genom kroppen få en relation till de materiella tingen. Els-Marie Halvorsen 

beskriver några likheter med fenomenologisk filosofi  

:Dette å vare åpen for den verden som omgir en, bruker sansene maksiamalt slik at en så bart og naert 

som mulig kommer in pa tingen og kan levandegjöre den så tydelig som mulig. 

- å vare kreativ overfor de mulige perspektiv det enkelte individ kan sette fram i sitt möte med vaeren, 

- å bruke mennesker som ”instrument” i prosessen  ( Halvorsen 2005, sid.54) 

 

Hon nämner vidare den praktiska handlingsdimensionen där kroppens upplevelse i forskning 

och utvecklingsarbete är av betydelse. Genom att ha fysisk kontakt med materialet aktiveras 

tidigare sinnesintryck och förförståelse. Detta är viktigt för att dra erfarenheter av de nya 

kunskaperna som utvecklas. Det sker hela tiden ett växelspel mellan erfarenhetskunskap och 

ny kunskap.  I en fenomenologisk analys av ett ting är sättet att förhålla sig till tinget viktigt. 

Det kan ses som ett objekt, man tittar på design, funktion, uttryck. Det kan ses som subjekt-

vem har gjort det, hur har det använts? och föremål som handling – vilken betydelse har 
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föremålet i forskningen? Man kan likna en fenomenologisk forskare med en artist. Målet är 

inte att presentera tabeller utan att framställa sitt arbete så levande som möjligt så att helheten 

med arbetet träder fram. (Halvorsen, 2005) 

 

I detta arbete innebär det att jag tolkar fotografier och bilder, dräktdelar, det egna 

produktutvecklingsarbetet samt handlingar och tankar som uppstår under arbetets gång. För 

att kunna utföra det praktiska arbetet krävs det förförståelse vilket jag har inom textilområdet. 

Som fenomen är det min upplevelse av att arbeta under en produktionsprocess som studeras. 

Hur går det egentligen till när modellerna får sin slutliga form? Genom en noggrann 

dokumentation kan mina handlingar och föremålens funktion och slutliga form förstås.  

 

Min förförståelse 

Eftersom mitt yrke är textillärare har jag erfarenhet och förförståelse för tekniken sömnad. 

Mitt intresse för kläder, både moderna och folkliga är relativt stort men jag har aldrig gått 

någon särskild kurs i folklig sömnad eller liknande. De material som är tänkta att använda blir 

till viss del nytt. Mina erfarenheter av att anpassa randningar eller sy kläder i vadmal är ringa, 

likaså har jag inte konstruerat egna mönster på flera år. Att hämta inspiration utifrån ett 

särskilt kulturarv genom att tydligt dokumentera blir en nyhet. Skissandet är en naturlig del i 

mitt arbete men jag brukar inte skriva dagbok eller reflektera särskilt mycket över de beslut 

som tas. 

 

Metoder för den praktiserande delen av undersökningen 

För att få kunskap om helheten arbetar jag med alla delar i processen från att söka inspiration, 

skissa, konstruera egna mönster, genomföra den egna sömnaden och studera västens 

dräkthistoriska utveckling. 

I de västar som jag tänker tillverka utgår jag från några olika perspektiv. I produkt -

utvecklingen kommer jag framförallt arbeta med estetiskt uttryck, funktion, hantering av olika 

material och teknik utifrån ett kulturarv.  Jag lägger inte in något symboliskt eller filosofiskt 

perspektiv i dem. Däremot finns en viss social funktion, inspirationen kommer från mina 

föräldrars plagg och jag kommer att bära dem i sociala sammanhang, de blir en del av min 

identitet.  

 

Deltagande observation 

Vid en deltagande observation är forskaren med i processen men observerar vanligen en 

grupp människor i en situation. Här ska jag studera mig själv och försöka göra det så 
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autentiskt som möjligt. Granström (2004) beskriver hur observation kan göras trovärdig. 

Situationen ska vara naturlig och representativ, själva observationen skall inte påverka 

situationen och att de som blir observerade får berätta om de upplevde sig störda eller 

påverkade. 

Under arbetet kommer jag befinna mig i mitt vanliga arbetsrum med mina kända redskap, jag 

använder inte filmkamera eller bandspelare men kommer att ha en dagbok intill mig vilket jag 

inte brukar ha. 

 

Dagbok 

Under den praktiserande delen använder jag mig av dagbok där jag beskriver mina tankar och 

handlingar som sedan tolkas för att förstå processen. Fördelen med dagbok är att det blir 

förhållandevis exakta beskrivningar av aktiviteten.(Bryman, 2000) Det blir som en sorts 

loggbok för min verksamhet där jag skriver om mitt ämne. Det är bra att ha några bestämda 

punkter att hålla sig till. När jag skriver tänker jag på inspiration, genomförande, erfarenheter 

av material och teknik samt reflektion. I dagboksanteckningarna skriver jag även när, med vad 

och hur lång tid jag arbetar. Detta är vanligt när man arbetar med kvantitativa metoder. (Patel 

& Davidsson, 1994) Att jag ändå gjort dessa anteckningar anser jag har betydelse för att bättre 

förstå villkoren för den skapande processen. När jag har gjort klart en produkt sammanfattas 

dagboksanteckningarna och de delas upp i inspiration, konstruktion och hantering av teknik/ 

material. 

 

Reflektion 

Jag kommer att reflekterar över min praktik. Att varva praktik med teori är något som vi 

dagligen gör men det troliga är att vi inte tänker på det.  Schön (2007) har utvecklat och 

beskrivit detta genom vissa begreppspar. När vi utför vardagliga praktiska kunskaper utan att 

tänka på det, sådant som är svårt att beskriva även kallad den tysta kunskapen kallar han det 

kunskap i handling. Vi kan nog även känna igen att vi tänker samtidigt som vi gör, jag 

reflekterar i handlingen. Ofta är reflektion-i-handling ett överraskningsmoment som kan vara 

positiva eller önskade. ”nämen vad bra det blev eller inte hade jag trott att det här skulle vara 

så svårt” (eget exempel). En praktiker som har genomfört sina handlingar, det kan vara 

kirurgen, hantverkaren, läraren som har arbetat i sin praktik kan efteråt reflektera över sin 

situation eller projekt hon varit med om och reflekterar då över sin kunskap-i-praktik.  

 

 

 



 16 

Bilagor 

Som bilagor har jag valt att visa delar av skissprocessen till varje väst samt fotografier på de 

färdiga västarna samt delar till bygdedräkten. Bilaga 1 föreställer några dräktdelar från 

Ekshäradsdräkten. Bilorna 2-4 visar ett urval av de skisser som betytt mest för det slutliga 

resultatet. På bilaga 4 finns några avritningar från North Susan & Hart Avril (1998). Bilaga fem 

och sex föreställer fotografier på de färdiga plaggen. 
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LITTERATUR 

 

För att öka kunskapen om den skapande processen till en produkt när praktik och teori går 

hand i hand har sådan litteratur sökts. Jag har särskilt intresserat mig inom området där man 

utgår från kulturtraditioner. Det finns gott om litteratur inom västeuropeisk dräkthistoria. För 

att få en helhetsbild av plagget väst har jag sökt inom många områden. Någon bok som enbart 

handlar om västen har jag inte funnit, däremot en artikel i tidskriften Hemslöjden (Thelander 

1990/2) samt avhandlingen Den grå kostymen (1992) där Gun Hasven beskriver kostymens 

användning där väst ofta ingår.  Det har varit intressant att ta del av de olika perspektiv som 

forskare och författare använder sig av vid studiet av plagg. De flesta skriver ur ett historiskt 

perspektiv andra ur ett etnologiskt eller socialt perspektiv.  Litteraturgenomgången följer min 

arbetsordning. Först försöker jag förklara begreppet kulturarv, kulturtradition, därefter 

beskriver jag hur några ser på det skapande arbetet utifrån en kulturtradition. Efter den 

inledningen följer ett längre stycke som beskriver den dräkthistoriska utvecklingen av västen 

och avslutningsvis ges en inblick i arbetet med den skapande processen, främst med skissen. 

 

LITTERATURGENOMGÅNG 

 

Läraren och kulturarvet 

Vad menar man då med kulturarv? Els-Marie Halvorsen, pedagogisk professor på Högskolan 

i Telemark inom lärarutbildning och estetiska ämnen har gjort en studie över hur hon ser på 

detta där bland annat lärarnas egna syn på ämnet redovisas. Begreppet kulturarv ingår i en 

större kontext i samband med ordet kultur som brukar beskrivas - en livsform inom en grupp 

av människor. Det sammansatta ordet kultur-arv innebär med arv att det berör något från förr 

och som någon har rätt att ärva. Man kan välja att ta vara på arvet, förkasta det eller förnya 

det. Hon nämner även att ordet kulturarv oftast nämns i positiva ordalag – vi talar om vår fina 

kulturskatt, våra rika traditioner. Läraren har en uppgift att vara kulturförmedlare men vilken 

kultur är det som skall förmedlas? Halvorsen (2001) menar att läraren är i sig en förmedlare 

av sin egen kultur genom sitt språk, uttryck, vanor med mera. För att det inte skall kännas 

främmande för eleven gäller det att kulturarvet har kontakt med elevens utveckling och 

identitet. Det gäller därför för läraren att vara lyhörd i vilken kultur eleven befinner sig och 

läraren bör ha en uppfattning om vad kulturarv står för.  
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Att inspireras av kulturarv 

Många formgivare och slöjdare inspireras av kulturarv.  I ett samarbete mellan Nordiska 

muséet och Svenska Hemslöjdförbundet utses sedan 1993 varje år en slöjdstipendiat som får 

tillgång till arkiven ”för att inspireras och skapa nytt som knyter an” (Marita Jonsson 

Hemslöjden nr 01/6 ) Till dessa stipendier är tekniker och material i fokus och det har bland 

annat handlat om smide, näver, lergods, stickning, päls&skinn, broderi. En person som tydligt 

visat hur hon inspirerats av den folkliga dräkten är formgivare Nygårds Anna Bengtsson 

(Dackenberg, 1996/6). I ett projekt tillsammans med Östgöta Hemslöjd och Östergötlands 

läns hemslöjdförening presenterades kollektionen Kärna. Utifrån de östgötska dräkterna 

formgav hon klänning, blus, jacka, väst m.m. Hon tog fasta på vissa detaljer som används i 

nya sammanhang, exempelvis tränsade hål, ursprungligen avsedda för snörningar men som nu 

fick formen av broderier. För henne är det viktigt med material av god kvalité och hon ville 

återuppliva personlig märkning med monogram. Hon fascinerades även av enkel - och 

vitheten i dräkterna och formgav flera vita plagg. Formgivare Barbro Grytnäs beskrev hur hon 

använt sig av traditioner i sitt arbete (Magnusson 1988). Uppväxt i Leksand med sin rika 

dräkttradition ritade hon under 70 – talet folkloreskjortor för män och kvinnor. Hon ville ta 

avstånd från modet som enbart visade en yta och i stället ge vår identitet från kulturarvet en 

plats. I sin roll som lärare på Beckmans har hon också använt sig av detta i projekt. Ett 

exempel var när studenterna skapade moderna kläder med utgångspunkt från 

Leksandsdräktens svartsticksbroderi och vävda band. I artikeln Kläder som pusselbitar Den 

textila folkkonsten som inspirationskälla ( Hallén 2005) beskrivs åtta formgivare som alla 

arbetar med kläder. Gemensamt för dem är deras spår från uppväxtmiljön där de haft kvinnor 

med ett starkt textilt intresse i sin närhet. Kläderna som de formger ska passar in i varandra, så 

som folkdräkter använts men plaggen ska även användas fungera enskilt. Att de skall hålla 

hög kvalité och användas många säsonger är en självklarhet  

Siri Homlong (2000) använde sig i sin licenciatuppsats av kulturtraditioner för att utveckla 

textil formgivning. Utifrån intervjuer med olika hantverkare hur de hanterade 

kulturtraditionen beskrevs några olika perspektiv.  De ansåg att det var ett sätt att hylla och 

respektera den egna traditionen och att man skulle arbeta med en reflekterande metod.  I 

arbetsprocessen var det viktigt att vara medveten om karaktären i form, teknik och material 

från den kulturtradition man hämtade inspirationen från. Utifrån den kunskapen skulle man 

vara medveten om sitt egna uttryck vilket kunde innebära att du tillförde produkten något 

extra eller förenklade den, man kunde även byta material. I arbetet med svensk tradition bör 



 19 

man hålla sig till ett enkelt formspråk vilket håller längre över generationer. En av de 

intervjuade är sameslöjdare som menar att kunskap om traditionen är viktig. Först behöver 

man kunna behärska materialet och tekniken såsom det har brukats innan man tillåter sig 

personliga lösningar. Dessa lösningar är mindre variationer ex. hur bandens randning kan 

komponeras på en kolt. Sameslöjdaren var kritisk till att så många säljer sameslöjd som inte 

alls har med den samiska traditionen att göra.  

 

En annan informant beskrev konkret tre olika sätt att förhålla sig till kulturtraditionen.  

Produkterna tillverkas direkt efter traditionen men används i ett annat sammanhang. Ett 

exempel är lapptäcken som istället för att ligga i sängen hängs upp på väggen. 

Hantverkaren utgår från traditionens material och teknik men utvecklar nya produkter -att 

tillverka tenntrådsarmband från den samiska traditionen är ett exempel. 

Ytterligare ett steg från traditionen är när produkterna har drag av traditionen i form, färg eller 

material. Vi uppfattar det som ett eget konsthantverk men känner ändå spår från traditionen. 

Själv utgick Homlong (2000) från Amishkulturens quilttradition när hon formgav och 

tillverkade nya textila produkter. Hon tog fasta på färgerna, de geometriska formerna, 

materialet och själva quiltningens vadderande effekt. Utifrån denna inspiration gjordes 

kuddar, väggbonader, brickor, små tavlor, tunikor och stickade scarfs, allt i lin eller bomull. 

Hon gjorde andra produkter än de traditionella men hade kvar en tydlig inspiration av 

traditionen.  

Halvorsen (2005) beskriver några exempel på studentarbeten med olika utgångspunkter i 

traditionen. I ”Dräkt som bärare av kulturarv”(Halvorsen,sid.132, 2005) har studenten 

analyserat material, konstruktion och vävteknik i en gammal dräktjacka från Nord-Norge. 

Hon vävde därefter tyget till jackan och sydde tre jackor med samma snitt som den gamla. 

Jackorna dekorerades sedan för att skildra olika perspektiv. Bland annat genom bilder och 

broderier som skildrade vilka uppgifter och uppfostran en ung flickas hade under den tiden 

av. Kläderna blev bärare av en berättelse där nutid och dåtid förenades. 

 

Den historiska utvecklingen av plagget väst   

Alla våra klädesplagg har sitt ursprung i så kallade urplagg (Hallin, 1983) som funnits i olika 

delar av världen. Människan skyddade kroppen med hjälp av djurhudar och dessa kunde 

svepas runt höften, läggas över axlarna eller svepas runt överkroppen. När människan så 

småningom lärde sig spinna garn och väva tyg användes tygstycket på liknande sätt.  Dessa 

urplagg var mantel, poncho, skrevkläde samt midjeplagg. Skrevklädet utvecklades till 

förkläde och bakkläde till skört och det förlängda skörtet, senare plagg som vi känner igen 
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som kjol och klänning. Plagget poncho bestod av ett skinn/tygstycke som träddes över 

huvudet genom ett hål. Den utvecklades senare till plagg som är hela framtill och som bars på 

överkroppen, exempelvis tunika, kolt och tröja. Manteln är det skinn eller tygstycket som 

lades över axlarna vilket sedan försågs med ärmar, så småningom knäppning, idag plagg som 

rockar, jackor, öppna skjortor. Västen kan således komma från både ponchon och manteln. 

Ponchon utvecklades till tröja och manteln till jacka. Eftersom västen alltid bars stängd med 

knäppta knappar anses utvecklingen komma från tröjan (Broby- Johansen, 1996) men en 

utveckling från manteln kan vara möjlig. Fram till 1200-talet bar männen kolt, mantel och 

brokor (gammalt ord för byxor). Dessa plagg var enkelt skurna och satt ledigt på kroppen. 

Under medeltiden utvecklades skräddaryrket och tillskärningen blev mer kroppsnära. Kolten 

blev kortare, fick knäppning och kallades tröja. Denna tröja hade oftast inte samma tyg på 

ärmar som fram - och bakstycke och på bilder är det lätt att anta att det är väst och underplagg 

men det var ett hopsytt plagg. 

 

I början av 1600-talet skedde stora förändringar av mansplaggen. Manteln som använts under 

flera tusen år fick ärmar och utvecklas till en kroppsnära långrock så kallad just-a-corps (på 

franska, tätt efter kroppen) (Thelander, 1990.) När långrocken täckte hela tröjan följde tröjan 

med och blev lika lång. Man bar alltså två plagg med samma snitt ovanpå varandra. Det undre 

plagget kallades väst – med något kortare ärmar, det övre plagget hade långa ärmar med stora 

ärmuppslag. Rocken bars vanligtvis öppen och västen syntes. Den hade lika många 

knapprader som rocken, knappar användes i mängd och var en viktig detalj. Västen 

tillverkades ofta av dyrbara tyger såsom sammet, siden och brokad med mönster och färger 

inspirerade av orientens, vilka avvek från rocken.  På bakstycket och överärmarna användes 

enklare tyg av linne. Denna detalj finns kvar idag, det är vanligt att tyget är olika på fram och 

bakstycke på västar. För att få fram kroppsformen snördes västen ihop i ryggen. Skörten var 

breda och förstärkta med papper eller vaxduk så att de spretade ut. (Broby- Johansen, 1966 ) 

 

 Under tidigt 1700-tal började västen sys utan ärmar (Hamilton Hill &  Bucknell, 1967) och 

den blev aningen kortare än rocken. Västen fortsatte att krypa uppåt, den blev nättare och 

användes även utan rock. Den var ett stort modeplagg och ofta rikt broderad med 

blomsterbroderier som följde knäppkant och fickslag. Färgerna var ljusblå, ljusgrön, rosa, 

violett. Efter franska revolutionen ändrades mansdräkten markant och man ville inte längre 

bära det överdrivna dräktskicket som adeln och hovet tidigare klätt sig i. Plaggen för över och 

underklass skiljde sig inte lika mycket i modell och material. Det viktiga var passformen, om 

det var hemsytt eller sytt av skräddare där klasskillnad kunde avläsas (Hasven, 1992). Västen 
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blev midjekort och nederkanten var rakt avskuren. Den hade ofta en ståkrage eller schalkrage 

och kunde vara dubbelknäppt(Thelander, 1990, John Peacock, 1996) . 

 

 Byxor och rock i den manliga dräkten blev mörkare, men västen stod för färg och 

mönsterprakt. I och med den industriella revolutionen hade tillverkningen av tyger utvecklats 

och det blev populärt med rutiga, randiga och tryckta tyger. Man kunde ha fler västar ovanpå 

varandra, överväst, underväst om man var en riktig modesnobb, en så kallad dandy . När 

fickur blev populärt fick västen en extra klockficka där klockkedjan syntes fäst i ett knapphål 

samt ett spänne som reglerade vidden där bak. I slutet på 1800-talet fanns även exempel på 

västar för kvinnor. Det är i samband med promenadklädsel där kjol, väst och kavaj hade 

samma tyg. Mansklädseln blev än mer diskret och 1889 började man använda kostym i samma 

tyg, något som väckte uppmärksamhet -tidigare hade byxa, kavaj och väst bestått av olika tyg. 

Det var strikta regler för mäns klädsel. På kontoret hade man samma färg i kostymen, grå, blå, 

brun eller svart och en färggrann väst tillhörde enbart finklädsel. (Hasven, 1992). Runt 1920 

sjönk västens urringning, västen fick två tydliga flikar i nederkanten, precis som 

skjortkragarna och den fick det utseende vi idag ser på de flesta västar, (Broby/Johansen, 

1966, Hasven, 1992,). 

 

Ett annat mode 

 Efter första världskriget övergick man till armbandsur, västen tappade sin funktion som 

fickursbärare och populariteten avtog (Thelander, 1990).  Man inspirerades av det 

amerikanska modet med en ledigare stil med slips, kavaj och byxa och dr. Jaäeger diskuterade 

vikten av att bära sköna, löst sittande plagg där väst inte ingick, (Hasven, 1992). Västen 

uppstod i stället som stickad slipover. Den skräddarsydda varianten levde kvar som festplagg i 

vit piké eller svart kostymtyg tillsammans med frack (Peacock, 1996). 

 

Senare tid 

Under 60- och 70 talet återkom västen som modeplagg i en avslappnad stil med inspiration 

från orienten och folkloremode. Den kunde vara pälskantad och bäras utanpå jackan. Många 

tillverkade västar själv, de kunde vara i lappteknik, virkade, vävda eller sydda av jeanstyg och 

västen såg i stort sett likadan ut för män och kvinnor (Elvius, 1983). Modeskaparen Yves 

Saint Laurent gjorde succé när han i mitten av 60-talet lanserade den svarta kostymen för 

                                                 

 Dandy kallades de män under 1700- talet som i London och Paris hade en särskild 

överdriven modern klädstil. De var från medelklassen men försökte genom sin klädstil lura 

omgivningen att man tillhörde aristokratin 
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kvinnor, en klädstil som blivit en klassiker och ett alternativ till den lilla svarta klänningen. 

(Lewenhaupt, 2001). 

När detta arbete skrivs, 2008 finns åter västen med i modebilden. Det lanseras en stil i 

postorderkataloger (H&M & La Redoute 2008) bland killar där man använder jeans, t-shirt 

eller skjorta, väst samt gärna gympadojor eller spetsiga skor, en blandning av manlig tradition 

och slapp fritidstil. Det finns även väst med i modebilden bland kvinnoplagg. De kan antingen 

vara manligt inspirerad med kavaj, byxa eller kjol samt väst i samma tyg eller en mer 

avslappnad variant med mjuka västar i livstyckesliknande skärning med lager på lager effekt, 

(H&M & La Redoute 2008 och besök i butiker bl.a Noa, Noa och M&Q). 

 

Identitetsskapande    

Vissa grupper som använder västen har den som ett tecken på identitet, knuttarna har sina 

skinnvästar och många raggare har jeansväst. Här finns markörer som nitar, namn, initialer 

och symboler som visar en gruppidentitet. Västen hänger även ihop med yrkesidentitet. 

Konduktörer, servitriser, fotografer är exempel på yrken där det är vanligt att bära väst. 

Konduktörer och servitriser markerar genom västen respekt och artighet, de har även fickor 

som fyller en praktisk funktion att bära pennan i. För en fotograf har västen mest en praktisk 

funktion, den ska ha många olika fickor för diverse redskap. 

Idag används även väst mycket inom friluftsliv, det är ett litet plagg som ger extra värme men 

ändå rörelsefrihet för ärmarna.  

 

 Väst och livstycke i folkdräkt  

I de svenska folkdräkterna var det vanligaste materialet till västen enfärgad vadmal eller kläde 

med passpoaler som dekor och den stängdes med knappar som också var viktigt i dekorativt 

syfte. Senare plagg kunde vara sydda i rutiga och randiga ulltyger och även mönstrade i 

bomull och silke. Allmogens dräktskick har påverkats av modeströmningar men ändå bevarat 

sin egna lokala karaktär. Man kan ex se på modellers längd, om de är enkelknäppta eller 

dubbelknäppta vilket mode som rådde i städerna. Det var vanligt att bära västen utan rock 

eller jacka och då användes samma tyg på fram och bakstycke.  De västar som har ett särskilt 

tyg på ryggen, så kallad foderrygg kommer från högreståndsmiljöer där dräktbruket hade 

striktare regler och man ofta bar en överrock. Västar syddes ofta i materialen kalmink eller 

kamlott. Kalmink var ett randigt ylletyg i satinbindning med vaxad yta, det var ett köpetyg. 

Kamlott var en tvåskaftad vävnad av hårt tvinnat, fint ullgarn, ursprungligen av kamelhår 

varav namnet. Det var ett fint köpetyg som under 1700 och 1800 talet importerades från 

Frankrike och England (Nylén, 1971, Centergran, 1986). 
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Livstycket som förekommer i våra folkdräkter antas ha sitt ursprung i livkjolen som från 

början satt ihop med kjolen. Genom influenser av modet i Europa delades livkjolen från sent 

1600, tidigt 1700-tal och det blev två separat delar. Livstycket var det plagget i folkdräkten 

som varierades och omhuldades mest, det hade extra mycket detaljer och var sydda i ett finare 

tyg. Livstycket följde övriga modeströmningar som fanns och genom att titta på olika 

modeller kan man ana vilket mode som rådde bland städerna. De tidigare modellerna var 

längre och stängdes med hyska och hakningar eller snörhål och snörning, de kan även ha  

kraftiga,  nedåtgående långa flikar mitt fram. Under tidigt 1800 tal inspirerades de av 

empirestilen och förkortades till strax under revbenen 

Det finns även livstycken som har en stoppad valk, kallad bulk som sitter baktill ovanför 

höften under livstyckets skört- detta för att få skörtet att stå ut. Dessa modeller finns i 

Västmanland, Skåne och Dalarna ( Nylen 1971, Centergran 1986). 
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RESULTAT 

Resultat av det skapande arbetet, från idé till genomförande under 

produktutvecklingsprocessen 

Under denna del kommer resultatet av undersökningen att redovisas. Den inleds med en 

beskrivning av inspirationsprocessen, därefter följer en beskrivning av det material som 

inspirerat mig och därpå följer resultatet av den praktiserande delen som dokumenterats 

genom dagboksanteckningarna. Eftersom plaggen tillverkades utifrån ordningen: livstycke i 

marint linne, svart ylleväst och lång väst i naturvitt linne beskrivs de i den ordningen. Varje 

plagg beskrivs utifrån; inspiration, konstruktion och tillklippning samt sömnad. 

 

Hur kan man finna inspiration? Jag har sett dessa dräktdelar väldigt många gånger men i 

andra sammanhang. Inför denna uppgift såg jag dem med andra ögon och mötte dem på nytt. 

Detsamma gäller de bilder och det material jag använder. Det mesta är bekant sedan tidigare 

men för mig uppstod en ny start på den skapande processen eftersom det fanns ett särskilt 

syfte som fungerade som igångsättare. 

 

Skissprocessen 

För att komma igång menar Birgerstam (2000) att studiebesök, litteraturstudier, skissa i olika 

material, arbeta i ett medium som synliggör karaktären hos materialet är passande 

arbetsmetoder. Det är också viktigt att kunna sätta en deadline.  

Att skissa innebär ett letande efter form, att gestalta de bilder som vi har i huvudet, att se 

verkligheten på ett papper. Genom att skissa kommunicerar pappret, pennan och jag med 

varandra.   

 

Inom designprocessen metodik (Rosell 1990) är det viktigt att kunnas se helheten eftersom 

det är en produkt som designern gör till någon annan. Runtomkring skall hänsyn tas till tester, 

kostnader marknadsundersökningar, samt det viktigaste, funktionen. Rosell nämner 

betydelsen av att kunna beskriva och motivera de beslut som tas och varför slutresultatet ser 

ut som det gör. I och med att andra skall utföra det en designer har ritat är den tydliga 

kommunikationen via arbetsritningar m.mm mycket viktig. I detta arbete utför jag något till 

mig själv men eftersom det tydligt ska beskrivas finns även kravet på att redovisa vägen fram 

till slutresultatet. 
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Mina dräktdelar, 

väst och livstycke från Ekshärad  

De bygdedräkter jag utgått från kommer från Ekshärad i norra Värmland. Här har det 

traditionella dräktbruket levt kvar länge och många gamla dräktdelar finns bevarade. Man 

levde isolerat och försörjde sig på jord och skogsbruk. Det var annorlunda i de trakter där 

järnbruken verkade, där var folk i större rörelse. 

(Berggren,http://www.sysidan.se/cldoc/854.htm)  Mina föräldrar har varsin dräkt. 

Kvinnodräkten är sydd under 1940-talet med symaskin. Den består av en svart kjol i halvylle, 

ett långrandigt bomullsförkläde i mörkt blått, gult och rött, vit linneblus med vitbroderi vid 

halssprundet samt rött livstycke. Till dräkten hör även en vit linneschal med 

tambursömsbroderi i silke, föreställande blomsterslingor och en huvudbonad av målat 

hårnäver och en vit linnehuva med knypplad spets som ska sitta utanpå hårnävret. 

Livstycket har smalt axelparti och djup urringning fram midjan. I midjan är det skört och 

kilar. Det består av ljust röd kalmink med ett smårutigt bomullsfoder. På framstycket sitter en 

lös bröstlapp som knäpps med hyska och hake. Denna bröstlapp kant har svängda former. 

Livstycket har troligen sitt utseende från mitten av 1800-talet, en tolkning jag gör utifrån dess 

längd och flikarnas utseende även om den djupa urringningen bär spår av 1700-tal. (se bilaga 

1) 

 Mansdräkten är sydd för hand under 1980-talet utifrån traditionella slöjdtekniker. Den består 

av en svart yllerock, byxor av gult sämskskinn, en lång skjorta av lin, väst i röd vadmal samt 

en kilmössa i röd vadmal. Byxorna hålls uppe av hängslen i en ovanlig modell. 

Mansvästen är kort, har hög ståkrage och knäppning mitt fram med tätt sittande 

mässingsknappar. Bakstycket består av brun och vitrandigt linne i kypertbindning. 

Framstycket är fodrat av oblekt linne. Det finns två fickor av stolpfickemodell. Som dekor har 

kragen samt kanten vid framstycken stickningar i form av sick-sackmönster. (se bilaga 1) 

Jag kan dra slutsatsen att mansvästen är inspirerad av stilen empire på grund av dess korta 

längd och den höga ståkragen men eftersom den har foderrygg är dess utseende troligen från 

senare delen av 1800-tal (Nylén 1971).  
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Mitt skissande börjar 

Jag började med att studera de riktiga plaggen och ritade av dem från olika håll och upptäckte 

detaljer jag inte sett tidigare. Vissa detaljer överdrevs i storlek och form. Det gav genast 

upphov till nya idéer, tygtryck, broderier med mera. Utifrån plaggen gjorde jag en tolkning 

över vilka detaljer som var mest intressanta. Därefter gick jag över till att titta på bilder i form 

av foton av bygdedräkter samt kläder för adel och borgare. I litteraturen fanns även tecknade 

bilder, vilka inte säkert funnits i verkligheten och kan vara påhittade plagg. Eftersom det är 

bilder försökte jag rita av det jag såg. Jag började med plaggets yttre form sedan ritade jag 

speciella detaljer såsom knäppningar, kantningar, val av material samt tillskärningar. Till 

många av bilderna stod det en förklaring till materialet. Det fanns även detaljer och former på 

klänningar och jackor som jag skissade av. Här letade jag och gjorde personliga tolkningar av 

hur dessa plagg kunde bli en väst. När jag ritade av så grupperade jag bilderna efter herrvästar 

och livstycken. I inspirationssyfte fungerade den här metoden. Skulle jag däremot kopierat för 

att tillverka en kopia behövs ett mer exakt underlag. Birgerstam (2000) skriver om skissens 

olika faser – en estetisk - intuitiv position och senare en rationell-analytisk position. Den fas 

jag hittills beskrivit liknade den analytiska och rationella och Birgerstam menar att det 

knappast är ett skissande om man börjar med förebilder och givna mått. Det rationella kräver 

en större eftertanke där man mer konkret använder sig av tidigare erfarenheter. Istället för 

skiss väljer hon termer som avritning, mall, förlaga och illustration och teckning vilket är en 

avslutad bild. (a.a) 

 

Därefter lade jag bilderna åt sidan och försökte tänka själv. Jag visste ungefär vad jag var ute 

efter – de tre olika modellerna. Jag gjorde mängder med skisser utan att bli nöjd – de kändes 

för nära traditionen, för bygdedräktslika. När jag flera månader senare tog upp det igen 

ändrades en del i sökandet efter formspråket och det gick lättare. Ett möte med handledare 

gjorde mycket för att skissprocessen tog ny fart. Jag befann mig i den mer estetiskt - intuitiva 

fasen när man vill men inte riktigt vet vad man vill. Man undersöker olika möjligheter och 

reflekterar kring hur saker och ting hänger ihop vilket ökar den egna förståelsen. I skissen 

blandas helheten och detaljer, ofta förstorar man detaljer som känns extra viktiga och skriver 

minnesanteckningar som stöd.  Syftet med skissen är att den skall tåla verkligheten och vara 

ett kommunikationsmedel till någon (Birgerstam, 2000). 
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 Produktutveckling av livstycke i marinblått linne. 

 

Inspirations - och skissfasen 

Inspirationen hämtades främst från bygdedräktens livstycke. Jag tilltalades av den korta 

modellen med smalt axelparti, vid urringning och skärning efter kroppen.  Tanken var att 

plagget skulle passa till jeans med en tröja under. I skisserna provades var knäppningen skulle 

sitta, antal flikar och passpoaler samt deras placering. Tyget är randigt, tunt linne i jämn 

kvalité. Fodret är av enfärgat, något kraftigare lin. Lin tillhör vårt kulturarv, likaså 

förekommer mycket randningar både inom dräktskick och inredning. Ränderna går i marin 

och råggult och är grupperade med smala ränder, därefter bredare osv. Dessa ränder provas på 

olika sätt i skisserna. För att synliggöra västens princesskärning tänkte jag mig mörkblå 

passpoaler mellan sömmarna. Det är vanligt med bandkantningar på livstycken. Efter ett 

besök på Hemslöjden där det finns delar till bygdedräkter såg jag hur viktigt det är att 

mönsterpassa ränderna. En tanke om täta knapprader fanns också med, denna idé kom från 

mansvästen. Dekoren som skall sitta inuti västen är inspirerad av det näverhårband som tillhör 

den kvinnliga Ekshäradsdräkten. Där finns ett stjärnliknade mönster att ta upp som en 

applikation av det randiga tyget. Innan tillklippning och sömnad bestämdes modell, tygets 

riktning, passpoalernas placering och foder samt var knäppningen skulle sitta. Efter ett samtal 

med handledaren var jag säkrare gällande utformningen. Knäppningen kommer att hamna i 

sidan. En knäppning fram konkurrerar för mycket med passpoalerna och tygets randning samt  

eventuella smycken. (se bilaga 3) 

 

Mönsterkonstruktion och tillklippning av livstycke 

Jag utgick från grundmallen och livstycket från Ekshäradsdräkten. Mönstret skulle skäras i 

prinsesskärning, vara kortare än grundmallen, ha en vid urringning samt smalt axelparti. För 

att konstruera modellen som skulle passa min modell användes tre olika konstruktioner 

(Öberg & Ersman, 1999). Toilen satt bra och plaggdelarna kunde klippas ut.  Jag började med 

fodret eftersom det inte hade något mönster att anpassa sig till. Det randiga tyget var en 

stuvbit på 40cm på 150 cm bredd. Eftersom jag ville få så bra mönsterpassning som möjligt 

klipptes alla mönsterdelar i papper med uppritade randpartier på mönstret. Jag fick lägga ut 

många gånger och prova alternativa sätt. Efter många timmar lyckades jag klippa ut alla bitar 

med bra mönsterpassning nästan överallt. Under tiden uppstod tankar om den kunskap hos 

dem som har sytt sådant här tidigare. Eftersom konstruktionen med knäppningen inte var 

färdigplanerad lade jag till extra mycket sömsmån där. Vid tillklippningen tänkte jag på att 

det kunde vara fint med en enfärgad väst som fodret och en tanke om att den skall vara 
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vändbar uppstod. Detta startade en ny process som kändes utmanande – västar som har en 

insida som tål att vändas utåt!  

Det blev ett tydligt exempel på reflektion – i – handling, ett nytt moment som tillkom och som 

skapade en ny tanke som ledde processen vidare. 

 

Sömnad av livstycket. 

 Fodret syddes ihop först och innan kontrollerades att sömsmånen skulle bli rätt. Min 

erfarenhet av att sy foder är att det är mycket viktigt att foder och yttertyg är exakt lika. Vid 

sömnaden av yttertyget stötte jag på problem med mönsterpassningen. Trots att jag var 

noggrann vid tillklippningen stämde det inte alltid. Det berodde på att vissa delar hade 

svängda partier där tyget blev elastiskt. Det var också små skillnader i tygets randrapportering 

som jag inte upptäckt tidigare. Jag började med detaljerna på livstycket och hade färgat en bit 

tyg till kilarna som jag tänkt skulle ta upp den råggula färgen i ränderna. Vid provningen 

tyckte jag att kilarna blev dominanta och färgkontrasten för stark och istället tag jag yttertyget 

med ränderna åt motsatt håll. Jag arbetade koncentrerat, fick göra om flera gånger för att 

ränderna och passpoaler skulle sitta som tänkt. Innan fodret vändsyddes dekorerades insidan 

där jag sydde ihop en sexkant utifrån min kunskap i lappteknik. Funderade på att sy fast med 

tät sicksack men valde att sy fast den för hand. För att förstärka den sexkantiga formen 

avslutades alla hörn med några stygn i gult garn. På framstycket broderades en mindre 

sexkantig stjärna med enkla förstygn. För att få rätt nyans på tråden repade jag loss råggula 

trådar från yttertyget. Livstycket vändsyddes genom att sy fram och bakstycke för sig, foder 

och yttertyg var hopsytt utom vid axelsömmen samt hade en öppning på ca 15 cm i 

bakstyckets nederkant. Jag stoppade i fodret räta mot räta med yttertyget och sydde ihop 

axelsömmarna – det var smalt och trångt. Det gick att vända allt genom en axelsöm och till 

sist syddes nederkanten ihop för hand med smygstygn. Instruktionen till vändningen fann jag i 

(Allt om Handarbete nr. 3 1994). 

Här fanns exempel på Kunskap i handling - i detta arbete rörde det sig exempelvis om att trä 

nålen, ställa in symaskinen, lägga ut tyget. Här fanns även det som avgjorde mina val gällande 

färg och form. Det var någonting som kändes bra eller inte som avgjorde plaggens slutliga 

utformning. Det var exempelvis när jag vek en snedremsa och kände att ”det här känns rätt”. 

Jag reflekterade i handlingen. (Schön 2007) 
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Produktutveckling av svart ylleväst 

 

Inspirations - och skissfasen 

I detta arbete planerade jag att tillverka en svart ylleväst. Inspirationen kom från flera håll. 

Inom bruket av folkdräkt var det vanligt att mannens livstycke/väst var av svart ylle (Nylén, 

1971).  Västen skulle passa den kallare årstiden och i skisserna sökte jag efter  form på 

modellen. Den skulle vara asymmetrisk och uppfattas annorlunda, lite dramatisk och ha en 

stor krage. Från framstyckets knäppning på Ekshäradsdräkten livstycke fanns en svängd form 

som inspirerat på olika vis som gärna skulle vara med. Flera bilder av mansvästarna i (Nylén 

1971, Centergran 1986) är dubbelknäppta med ett framstycke som ligger omlott över det 

andra. Efter ett handledningstillfälle började skisserna bättre finna sin form. Eftersom västen 

skulle vara vändbar behövde jag tänka igenom hur det skulle lösas. Lösningen blev att dölja 

sömsmånerna med en tygremsa som även kunde vara dekorativ när den vändes ut och in. I 

mina avritningar av modeller förekom det mycket bandkantningar så det kändes som ett 

tillskott från kulturarvet. (se bilaga 4) 

Jag planerade att ha svart/vit randiga tygremsor och sökte något passande tyg i olika affärer. 

Vid ett besök på Hemslöjdsbutiken fanns ett bredrandigt tyg i svart och ockrafärgad kraftligt 

lin, vävt i satin. Talade med handledaren, hon visste vilket tyg jag menade och var positiv till 

det. Släppte idén om det svart/vita, kände att det blev för stark konstrast och att det svart/gula 

också var en mer ovanlig färgkombination än svart och vitt, vilket jag fann tilltalande 

Räknade ut hur mycket som behövdes och köpte en bit av det svart och gula. Den svarta 

vadmalen beställdes från ett företag. 

 

Mönsterkonstruktion och tillklippning av svart ylleväst 

Jag utgick från flera olika modeller vid konstruktionen (Öberg & Ersman 1999). Det tog tid 

att komma igång eftersom det var så länge och krävde hög grad av koncentration. Jag använde 

mig även av en befintlig svart jacka för att se om mönsterkonstruktionen verkade rimlig och 

tillverkade en liten pappersmodell i 3-D för att se proportionerna. Sydde en toile efter 

mönstret och gjorde några justeringar. Den största justeringen var ett tillägg på ca 10cm i 

nedre delen av framstycket för att den delen skulle ligga över det andra tyget, annars glipade 

det. Det gick lätt att klippa i vadmal. Tyget låg stilla, det hade ingen trådriktning eller 

mönsterpassning att förhålla sig till. Vid tillklippningen hade jag inte beslutat hur västens  

kanter och sömsmåner skulle bearbetas. 
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Sömnad av den svarta yllevästen. 

Sydde ihop sidsömmar, axelsömmar och insnitten så att västen fick sin form. Eftersom den 

skulle vara vändbar utan foder syddes några prover av insnitt samt kantningningar, bland 

annat med svart tyg av lin. Funderade på att sy tvärsöver insnitten med sick/sack stygn för 

hand men ändrade den idén, det blev för många olika detaljer som inte passar ihop. Jag tänkte 

på den svenska traditionen av enkelhet som passar i alla tider. Sydde ned insnitten med små 

stygn- och beslutade mig för att ha svart infodring av ulltyget i framkanten och i ärmhålen. I 

nederkanten på västen syddes en infodring av ull fast för hand, fållen veks inte, då blev det för 

tjockt. Därefter tråcklades och syddes de randiga linremsorna fast över sömsmånerna. 

Sydde infodring fram av ulltyg men tyckte det såg klumpigt ut. Visste inte hur jag skulle lösa 

kantningen och pratade med kollega på arbetet. Hon gav mig rådet att bandkanta med lin. Det 

kändes tveksamt eftersom linet inte har den riktigt svarta nyansen som ett ylletyg har och jag 

ville inte att banden skulle synas. Tittade återigen i en bok om dräkter och såg att det är 

mycket vanligt med bandkantning. Beslutade att banden skulle bli en effekt, inspirerade av 

livstycken och köpte svart lin som klipptes till snedremsor och bandade framkanter, krage och 

ärmhål med det. Det var svårt att få bra. Snedremsan fick lätt olika bredd eftersom jag 

pressade den själv och dess skarvar hamnade mitt fram där det syns mycket, sprättade och 

gjorde om. Snedremsan syddes först fast med maskinsöm, pressades, veks in och syddes fast  

för hand med smygstygn. Därefter var det dags för kragen. Det randiga tyget krävde planering 

åt vilket håll ränderna skulle ligga.  Ränderna ritades på mönsterdelarna som nålades fast på 

västen för att se hur det skulle se ut. För att få till rätt form och fastsättning av kragens delar 

provades plagget hela tiden på provdocka. Det såg mest harmoniskt ut när den randiga 

kragdelen låg lodrätt . 

Vid tillklippningen var jag noggrann på grund av den lilla tygbiten. Trots det blev det fel, 

eftersom det skulle vara vändbart. Det var svårt att tänka ut detta i förväg, ett moment som jag 

var tvungen att göra i praktiken. Jag fick skarva en bit tyg för att få det rätt. Sydde därefter 

fast band i sidan av västen som skulle hålla in den lite. Därefter funderade jag på fickans 

form. Det skulle få plats ett par nycklar och harmoniera med västens form. Gjorde några 

skisser, klippte ut i papper, nålade fast och bestämde mig för en påsydd ficka. Nedre delen av 

fickan fick sväng form i likhet med framkanten. Jag ville inte ha synliga stickningar så fickan 

syddes fast från insidan. Nu skulle västen vara klar! Vid provningen var det klumpigt i 

nacken. Sprättade upp igen och sydde om, det var många tyglager som skulle mötas på rätt 

ställe. Till slut kände jag mig nöjd. (bilaga 5) 
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Produktutveckling av lång väst i naturvitt linne. 
 
Inspirations  - och skissfasen 

Den främsta inspirationskällan till modell och form för denna väst var bilder av västar från 

1700 - talets dräktskick (Hart & North, 1998; Waugh , 1964). En viktig utgångspunkt var att 

den skulle passa för festligare tillfällen. Jag ville utveckla en längre väst och upptäckte bilder 

av ridvästar som användes på 1700-talet. Det fanns ridvästar för kvinnor som då hade långt 

framstycke med kortare bakstycke. I skisserna provades varianter som blev ett mellanting 

mellan klänning och väst. I ett tidigt skede tänkte jag på ljusa färger, vitt med mindre detaljer 

i annan färg. Jag hade ett tygstycke i hundra procent linnesatin-det var en gammal mangelduk 

med hög glans som jag i många år tänkt använda. Vid ett möte med handledaren talade vi om 

formen efter kroppen samt hur man kunde variera modellen. Jag ville inte låsa mig för mycket 

i färgade detaljer utan i samband med idén om flexibiliteten uppstod idén att göra några olika 

kragar som kan bytas ut. Idén kändes inspirerande och i det fortsatta skissarbetet gick jag 

tillbaka till bilderna samt de gamla skisserna. Det svåraste att besluta var förhållandet mellan 

längden bak och fram samt vidden på skörten fram. Plagget skulle kännas som en helhet och 

inte som en teaterkostym. Jag tittade på tillskärningsskisser och redan befintliga plagg i min 

garderob. Inspirerad av täta knapprader från bygdedräkterna ville jag ha klädda knappar och 

öglor i en tät rad mitt fram. 

 

Mönsterkonstruktion och tillklippning av den vita västen 

Jag utgick från grundmönstret till väst (Öberg & Ersman, 1999) och en bok om tillskärning av 

mansplagg (Waugh, 1964) för att rita mönstret. Klippte ut i mönsterpapper och provade. 

Framstyckets skört var för smala och jag klippte till mer papper som nålades fast. Det mjuka  

mönsterpappret gav inte rätt fallet och en toile syddes  för att verkligen kunna se hur skörten 

skulle se ut i verkligheten. Toilen kändes bra och tillklippningen kunde börja. Tyget var slitet 

på vissa ställen så jag fick anpassa mönsterdelarna efter det. Överdelen fodrades med ett tunt 

tyg av viskos så att det skulle kännas behagligt mot kroppen och inte vara tjockt. Fodertyget 

bestod av små delar som syddes ihop för att räcka till. Detta var vanligt förr, tittar man i 

gamla plaggs foder så ser man att det ofta är skarvat. Skörten samt nedre delen av bakstycket 

fodrades med yttertyget för att få rätt tyngd och stadga. Här hade jag nytta av min 

förförståelse för material. 
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Sömnad av den vita västen 

Började med att sy insnitt, söm mitt bak och några stråveck bak. Detta var en plötslig 

inspiration som ej var med från början. Stråveck har dock funnits med på andra skisser. 

Axelsömmarna skulle vara öppna för där ska västen vrängas. Därefter syddes foder och de  

sömmar som kunde vändsys i detta läge. Lämnade öppet mitt fram (där skall knappöglor 

sitta). Det mesta gick på förförståelse och rutin. Jag arbetade med kunskap i handling men när 

jag kom till mötet mellan det korta och långa bak och -framstycket samt sömnad av fodret på 

bakstycke var det reflektion i handling. Här användes provdockan för att se det konkret från 

rätt håll. I ett sent skede kom jag på fickan, hade tidigare ritat ficklock men inte planerat den 

tekniska lösningen. Nu syddes en passpoalficka men två ficklock. Det räckte om en ficka har 

den praktiska funktionen. Till knäppningen syddes öglor som provades med en knapp så de 

fick rätt storlek.  Innan det hela vändes ut och in klipptes sömsmånerna ned för att få fina, 

smidiga hörn. Vid ett hörn i vändningen gick tyget sönder, som tur var i fodret där fick jag 

klippa till en ny bit och skarva. Det var svårt att se slitningarna på tyget och jag hoppades att 

det inte skulle bli mer. Det fungerade väldigt bra att vända genom axelsömmarna. 

 

 

Konstruktion och sömnad av kragar till vita västen 

I mina skisser fanns fler förslag på kragar och jag kände att här skulle jag kunna utveckla 

många olika modeller men i det här arbetet måste jag begränsa mig. Den första är nästan 

likadan som kragen på den röda mansvästen. Den är av hög ståkragemodell med stickningar. 

Jag kombinerade stickningar och stråveck och istället för att sy dem för hand använde jag 

symaskin. Tyget är detsamma som i västen, både i över och underkrage. Jag placerade 

stråvecken utåt, det kan visserligen vara dekorativt att ha dem inåt men det smutsas lättare då. 

För att få den att kunna bytas ut så använde jag fem tryckknappar som placerades efter 

provning med västen. 

Inspiration till krage nummer två kom från en tanke om något romantiskt, mycket tyg som 

veckar sig kring halsen. Bilder på spetsar från 16oo-talets mode fanns i bakhuvudet. Jag 

konstruerar utifrån (Öberg & Ersman, 1999) och använde organza. Istället för att använda 

tryckknappar valde jag att ha ett band som knyter ihop kragen. Kragen ligger löst utanpå 

västen. Resultatet blev inte riktigt som jag tänkt mig. Det såg ut som en blomkrage, uttrycket 

var för gulligt och jag lade små veck längst ut i kanten för att ändra formen. I flera av 

skisserna tänkte jag att det skulle finnas detaljer av färg. Samtidigt gör det plagget mer styrt 

till vad det kombineras med. Under inledningsfasen med den genomskinliga organzan kom 

jag på att använda det transparenta till att förändra färgtonen genom att lägga in en lös 
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innerkrage. Kragen måste då vara öppen på insidan så att jag kan stoppa in innerkragen. Jag 

sydde en innerkrage av limegrönt lin.  

Under arbetet med organza kragen funderade jag på material som kan passa till uttrycket, 

romantik och spets och som ska kännas bra mot halsen.  På hemslöjden fanns bomullstyll som 

används till bland annat Skedevidräktens schal och jag köpte en bit av det. Denna tredje krage 

består av ett rak dubbelvikt stycke bomullstyll med en rynktråd i mitten. För att få in 

färgdetaljer sydde jag fast en bård av korstygnsbroderi i rosa. Detta var ett exempel på hur 

slumpen kan spela roll. Jag hade tankar på att trä med rosa tråd i tyllen och när jag letade 

brodergarn hittade jag den halvfärdiga duken i korsstygn. För att komplettera broderiet trädde 

jag en tråd i rosa i kragens överkant. Vid provning till västen försvann det för mycket av 

rynkorna om jag stoppade in kragen under västen i tanken om att använda tryckknappar . I 

stället lät jag denna krage ligga utanpå och den sattes ihop med hyska och hake. 

Den fjärde kragens inspirationskälla var främst materialet. Jag tyckte att organzan och linet 

var vackert tillsammans. Likaså hade jag sett kragar med mycket veck i litteraturen.  

Modellen blev en halvmåneformad krage som ska stå upp i nacken och slutta framåt, 

konstruktion löstes på egen hand. Den syddes i organza med en centimeter breda band av linet 

som bildade ett tvärrandigt mönster. Den ska knäppas fast med tryckknappar men när jag 

provade den märkte jag att den även kan ligga löst ovanpå. Då jag tänkte att det kunde vara 

kul att ha den till andra plagg så sydde jag fast långa knytband av organza – den fick alltså två 

olika utryck och kan användas på flera sätt. 

 

 

 

 

DISKUSSION 

 

Syftet var att beskriva och praktiskt genomföra en produktutveckling inom sömnadsområdet 

utifrån kulturarv och dräkttraditioner och därmed få en ökad förståelse för processen samt 

tekniken kring sömnad och material. Jag anser att jag har uppfyllt syftet och fått svar på mina 

problemformuleringar. 

 

Jag är nöjd att jag valde den inriktningen. I ett tidigt skede funderade jag mer på det tekniska 

perspektivet till hur man kan sy en väst. Jag funderade även på att tradera traditionen, det vill 

säga utföra arbetet helt enligt traditionen. I detta arbete har kunskaper utvecklats om den 

praktiska hanteringen av teknik, form och material men det mest spännande har varit hur jag 
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ökat min medvetenhet om inspiration utifrån ett begränsat område vilket jag kan använda i 

mötet med studenterna. Det finns tre plagg där jag kan visa processen från idé till färdig 

produkt och beskriva tankar och beslut som varit avgörande för deras slutliga form. Det har 

även ökat förståelsen för min egen process vilket är en betydelsefull erfarenhet i mötet med 

studenter och elever i grundskolan. Genom att på djupet söka information om ett enda plagg 

ökar förståelsen för sammanhang från förr, nu och framåt. Under läsandet av litteratur 

upptäckte jag vidden av att studera kläder utifrån många perspektiv såsom religiösa, sociala, 

konstvetenskapliga och att det finns många sätt att angripa området forskningsmässigt. 

 

Metoddiskussion 

Som ett led i fördjupningen inom sömnad anser jag att det var bra att välja tre plagg som 

krävde olika konstruktioner, olika sätt att hantera materialet och delvis olika teknik. Det 

viktigaste för arbetet var att de skall uttrycka kulturarv men leda till en produktutveckling. 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar valde jag att arbeta med en kvalitativ metod och 

ett fenomenologiskt-hermeneutiskt perspektiv. I detta arbete har jag arbetat ensam och i nära 

relation till tingen och försökt få ut så mycket som möjligt till varje plagg. Det har varit 

intressant att skriva ned och tänka på vad man tänker för att utifrån anteckningarna kunna 

göra en beskrivning av hur beslut har växt fram. Jag har svårt att se att jag skulle kunna göra 

det annorlunda. 

Efteråt har jag upptäckt att jag borde klargjort min förförståelse och skrivit fram tydligare 

rubriker till mitt dagboksantecknande.  Utifrån det fenomenologiskt - hermeneutiskt 

perspektivet borde jag kanske analyserat plaggen mer utifrån fenomenologi, dvs mer om 

personen eller tingets relation till människa/miljö, om detta är ett krav tycker jag framstår  

otydligt i Halvorsen (2005).  Min utgångspunkt har istället varit att fokusera på processen och 

de faktorer som påverkat slutresultatet och kanske stämmer då etnologin bättre in. Fortfarande 

så finns en stor osäkerhet kring metoder av den här sortens arbete när du som enskild person 

arbetar med skapande arbete.  När detta arbete skrivs har diskussioner kring metoden 

introspektion  (www.ne.se/lang/introspektion) påbörjats vid Linköpings universitet. 

Introspektion innebär att man iakttar sig själv men det behöver inte innebära att du utför en 

skapande handling samtidigt vilket har skett i detta arbete. 

 

Detta arbete kan inte exakt upprepas av någon annan men bidrar som en pusselbit i förståelsen 

av hur skapande processer går till. Enligt Larsson (2009) så behöver inte forskningen vara 

generaliserbar. 

 

http://www.ne.se/lang/introspektion
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Hade syftet varit att sy och upptäcka tekniska varianter kunde jag ha använt en kvantitativ 

metod och då sytt ett tjugotal västar med små varianter och mätt hur lång tid det tagit. Jag 

kunde även ha gjort några olika beskrivningar och låtit andra sy efter dem och föra statistik 

över om de ansåg beskrivningen vara svår eller lätt.   

 

Dagbok och observation 

Att skriva dagboksanteckningar hade vissa nackdelar. Det var svårt att kunna skriva alla 

tankar som for genom huvudet, dessutom kom tankar när inte dagboken var med. Samtidigt så 

var det nyttigt att koncentrera sig att skriva och inte enbart göra. Ibland tappade jag 

koncentration på de fyra rubrikerna som jag skulle skriva under. Det visar att man måste 

påminna sig och vara koncentrerad att man ägnar sig åt en studie av forskningskaraktär. Det 

kanske är svårare när man gör något som man är van vid och har stor förförståelse i vilket då 

skulle vara ett problem inom hermeneutik och fenomenologi. Gör du något helt nytt 

observerar du troligen fler saker. Det vill säga, då är inte förförståelsen en stor tillgång  

Jag blev mer medveten om hur jag arbetade när det fanns ett klart syfte till skillnad från när 

jag sytt något mer spontant. Jag har definitivt tänkt mer på varför jag gjort som jag gjort och 

det har krävts koncentration och tystnad. I detta arbete har jag gjort en beställning till mig 

själv och varit noggrann och följt den ursprungliga planen. Det gör att jag även kan förklara 

plaggens slutliga form på ett tydligt sätt om någon skulle fråga varför de ser ut som de gör. 

Jag har hållit bättre ordning runt om kring mig än vad jag annars gör när jag arbetar med 

sömnad – det har ibland känts som om det funnits en osynlig observatör som tittat på mitt 

arbete. På så sätt så var inte situationen lika naturlig som när jag annars syr. Det visar att det 

är svårt att kunna göra helt trovärdiga observationer. (Granström 2004). Det fungerade bättre 

att skriva dagbok när jag hade sammanhängande tid för det praktiska arbetet. Det hade jag 

med livstycket och den svarta yllevästen medan jag med den tredje festvästen arbetade i små 

stunder vid många olika tillfällen, då blev dagboksanteckningarna tunnare och det var svårare 

med koncentrationen.  

 En tanke som slagit mig har varit om jag hade haft en diktafon runt halsen och talat högt när 

jag tänkt. Det fungerar kanske efter en viss tid, troligen krävs koncentration och talet hade 

troligen inte hamnat under olika rubriker. Det hade även varit intressant att filma då 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och även i detalj se händernas arbete hade kunnat studeras. Här 

hade man kunnat se när allt flyter på eller när handen, huvudet och kroppen blir tveksam.   
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Den historiska utvecklingen av västen 

Innan jag började studera plagget väst ursprung hade jag alltid tänkt mig det som ett plagg 

utan ärmar. Det var förvånande att plagget kommer från kolt, tröja som sedan blev väst. Idag 

tycker vi nog att det skulle kännas klumpigt att ha flera lager av långärmat över varandra men 

i den tidens kalla bostäder säkert nödvändigt. Idag tycker vi nog även att det är märkligt med 

olika tyg i ärm som fram och bakstycke, likaså att man knöt fast ärmar på övriga stycket. Det 

är troligen en effekt av att modet skulle vara kroppsnära - det var helt enkelt väldigt besvärligt 

att få på sig dessa plagg. Västen har framförallt varit ett mansplagg och ett plagg som både 

har varit det mest dekorerade plagget till ett plagg som använts praktiskt.  Det har varit 

intressant att upptäcka att det var just mansvästen som stod för färg och modesvängningar. 

Kanske för att plagget var litet, det krävde inte så mycket tyg och med att ha olika västar till 

samma ytterrock förändrades garderoben. Väst var ett sätt att se både respektabel ut och hålla 

sig varm. Jag kan tänka mig att kostym och väst tappar sin funktion när fler och fler i 

samhället har en liknande klädstil. Idag ser man äldre herrar som klär sig i kostym när de skall 

göra något ärende på staden, man vill visa respekt och känna sig respektabel. Många med hög 

inkomst idag klär sig stället i en avspänd fritidsstil med dyra märkeskläder. Den värmande 

funktionen kanske har ersatts av t-shirt som många män bär som ett underplagg.  

 

Väst är ett plagg som fortfarande används av både män och kvinnor. Det gäller dock inte det 

kvinnliga livstycket. Hur kommer det sig att ett livstycke som också var det viktigaste plagget 

i den folkliga klädseln är helt borta? Det användes av allmogen men inte alls av högre 

ståndskvinnor. Kvinnorna har levt mer isolerat i närheten till hemmen medan männen delvis 

varit borta på arbete. Kan det ha betydelse för att plagget användes mer allmänt av män? När 

väst åter blir modernt så är det den manliga modellen som även blir modern hos kvinnor. Är 

det en jämställdhetsfråga? Kvinnor använder flera av de traditionellt manliga kläderna, byxor 

och kavaj men det motsatta ser vi inte till i vår kultur. De kvinnliga underkläderna har ju 

innefattat livstycke och kanske förknippar vi livstycken med det. Korsetten var en plåga för 

kvinnor och det korsettliknande livstycket kan kännas obekvämt. I litteraturstudierna har jag 

hittat fantastiska detaljer hos livstycken som jag tycker känns inspirerande att utgå från. Här 

finns även mycket sömnadskunskap i mönsterpassning och tillskärning att ta del av och det 

vore roligt om livstycket kom tillbaka. 
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Min process under produktutvecklingen 

Allt började med en tanke om väst, en första anteckning och skiss finns i min almanacka, den 

kom till under ett möte på jobbet. När jag får en idé är jag rädd att tappa bort den och därför 

gör jag en anteckning och en skiss. I detta arbete fortsatte jag med att titta mycket på bilder 

och de färdiga plaggen. När jag sedan läste om skissprocessen (Birgerstam, 2000) tänkte jag 

att enlig henne var det inte skissande jag gjort utan avritningar. Jag var inne i den rationella 

delen av skissprocessen. Detta gjorde mig nästan skamsen och ångerfull, tyckte att jag börjat i 

fel ände. Vad hade hänt om jag startat skissa direkt utan att titta på någonting? När jag tittade 

på alla bilder jag ritat stannade processen. Där fanns så många varianter och idéer och jag var 

tvungen att begränsa mig till några eftersom det tar tid att sy. Min svårighet var att välja. Jag 

fastnade i en tanke om att få fram det ”bästa” och det fanns så många jag tyckte om. Till slut 

måste jag bestämma mig annars kunde jag hållit på hur länge som helst. Eftersom detta arbete 

skett under lång tid fanns ingen bestämd deadline vilket enligt Birgerstam (2000) är 

nödvändigt. Det gick bättre när jag återvände till västen och livstycket från bygdedräkten och 

såg den begränsningen. De har hängt framme hela tiden och varit ett stöd.  

Jag har även upptäckt vikten av handledning. Det har inte varit många tillfällen men det var 

förlösande när jag satt med alla mina skisser. Det behövs en person som ställer frågor eller ger  

bekräftelse när tankarna svajar. Genom handledarens frågor kom jag på svaret.  

Min förhållande till kulturtraditionen har varit ett av de sätt som Holmlong (2001) beskriver 

vilket är när produkterna har drag av traditionen i form, färg eller material. Vi uppfattar det 

som en egen produkt men känner ändå kontakt med traditionen. Det finns även likheter med 

de formgivare som beskrivs i Kläder som pusselbitar (Hallén 2005). Dessa plagg ska leva mer 

än en säsong och ha drag av folkdräkt. 

 

När jag börjat med en produkt har jag återvänt till skissen. I dessa fall fanns ingen beskrivning 

eller förlaga så form och teknik har gått hand i hand. Jag har känt ett visst motstånd till att 

planera det tekniska – dvs hur saker skulle sys , i vilken ordning och på vilket sätt vilket 

visade sig var väldigt avgörande för processens förlopp. Här gjordes anteckningar och 

förstorade detaljer (Birgerstam, 2000) Under skissande var jag i behov av koncentration men 

många idéer uppstod när jag cyklade och körde bil. Det har varit givande att gå i butiker, att 

se på hantverkstekniska lösningar.  

 

Under arbetet med mönsterkonstruktionerna märktes att det var en kunskap jag inte var 

förtrogen med men att förståelse och erfarenhet av sömnad samt studier av befintliga plagg 

hjälpte till. Det fungerade genom att följa litteraturen men det tog några timmar att komma in 
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i tankeprocessen. För mig var det bra att göra det i många steg. Först grundmallen, sedan 

varianter av modeller som kombinerades ihop vilket resulterade i små tredimensionella 

modeller där proportioner kunde ses. 

 

Under arbetet med västarna har det visat sig finnas svårigheter på olika sätt. Den korta blå 

västen krävde mycket arbete med tillklippning samt noggrannhet vid nålning och sömnaden. 

Men när jag väl var igång så visste jag hur det tekniska skulle lösas och det blev inga stopp på 

vägen. I arbetet med den svarta så var förhållandet precis tvärtom. Det gick fort och lätt att 

klippa ut och sy de första sömmarna men eftersom jag inte hade planerat och bestämt 

lösningen av den vändbara västen utan foder så blev det fler hinder. I den här processen 

backade jag och gjorde om flera gånger. I arbetet med den vita västen har mina tankar rört sig 

mer om det estetiska uttrycket där det funnits mer tveksamhet kring olika val. Den har också 

varit mest utspridd i tid och det har varit ett hinder att backa tillbaka och försöka komma ihåg 

var man befann sig. 

 

Gemensamt för arbetet med alla västar är att jag märkt att det var nästan omöjligt att planera 

allt innan sömnaden tog vid och jag har tänkt på designerns och industrin där allt skall vara 

klart in i minsta detalj innan industriproduktionen drar igång (Rosell, 1990). På provdockan 

kunde jag se proportioner hur ett tyg föll. Det kan även vara tekniska lösningar som förändras 

under tiden. När det gäller mig egen arbetsprocess är jag positivt överraskad att jag klarat av 

att arbeta under så pass splittrat tid och jag har inte gått ifrån när det uppstått problem. Jag har 

gjort ett plagg i taget och varvat det med skrivande. Däremot så kräver skapande praktiskt 

arbete en inställningstid, man skall plocka fram, komma ihåg var man var och planera för 

nästa moment. I skolan organiseras ofta slöjden i 60 -80 min per vecka och det är inte en 

lämplig organisation för mig. Jag anser att det är bättre med långa pass under koncentrerad 

tid. 

 

 

Didaktiska tankar 

 

Att inspireras av kulturarvet 

Att ta utgångspunkt i kulturarvet är av egen erfarenhet mer brukligt inom andra textila 

tekniker än sömnad. Bygdedräkten används idag av en liten del av vår befolkning och då 

oftast i samband med någon särskild högtid. Ändå är det härifrån vår klädsel kommer men 

den har genom urbaniseringen övertagits av städernas befolkning att klä sig. Jag tror att det är 
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vanligare att vi i våra hem har en traditionell svepask eller en traditionell duk. Många inreder 

sina hem med antikviteter eller nya möbler i gammal stil men när det gäller kläder använder 

vi det som är nytt och modernt. Ett av skolslöjdens syften är att ”ämnet skall ligga till grund 

för nytänkande och nyskapande. Utbildningen skall också, genom kännedom om 

slöjdtraditioner både förr och nu, ge insikter i vardagshistoria och jämställdhetsfrågor. I ett 

vidare perspektiv syftar slöjdämnet även till att skapa medvetenhet om olika kulturers 

hantverkstraditioner, (Skolverket, 2000) Det vore intressant att studera hur ofta det 

förekommer diskussioner om kulturarv i samband med klädsömnad. Jag tror det är betydligt 

vanligare att elever knypplar eller broderar ortstypiska broderier i syftet att arbeta med 

kulturtraditioner. Eftersom människan sedan urminnes tider har haft behov av att skydda sin 

kropp och gjort materialet till sina kläder själv vore det utmärkt att belysa det mer. Det har 

varit en naturlig och livsnödvändig del som hela familjen var involverad i. I sömnadskursen 

på universitet har jag undervisat i ett moment vi kallar raka stycken. Här presenteras hur 

människor i olika delar av världen använt och använder sig av raka tygstycken för att 

konstruera plagg, här ingår även plagg från folkdräkterna. Jag skulle önska att fler studenter 

även tar sig tid att fördjupa sig inom andra områden och söka efter inspiration på museer, 

böcker, hos äldre släktingar när det gäller att ta fram modeller.  Sömnaden av plaggen kan 

utvidgas med fler syften än att kunna konstruera och sy ett plagg. Hur skulle plaggen se ut om 

syftet var experimentellt eller en byxa för framtiden eller kanske en praktisk jacka för 

utomhuspedagogik? Som lärare är du ständigt granskad av dina elever. En textillärare för med 

sig sin kultur in i slöjdsalen precis som alla andra lärare. Här är det textila mer i fokus och du 

kan genom dina kläder kommunicera något.  

 

Förslag till vidare studier 

Jag har fått flera tankar om vidare studier. Självklart så kan man göra liknade studier utifrån 

andra produkter och syftet med framställningen av plaggen kan vara något helt annat . En 

fundering är att utgå från bygden, i detta fall Ekshärad och genom en etnografisk studie ge 

den ett kommunikativt utryck i kläderna. Jag kan även tänka mig att genomföra ett arbete  

enligt gammal tradition, från att väva till att sy ihop – då skulle kontakten med äldre kvinnors 

vardagliga liv få ökad förståelse. Det skulle även vara spännande att studera hur arbetsformer 

inom slöjd i grundskola eller universitet påverkas av styrdokumentens skrivning om kulturarv 

och se hur de förvaltas i skolan. 
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Bild 1 och 2. Herrväst och kvinnolivstycke från Ekshärads bygdedräkt. Foto:Ingrid Bergqvist 

 

 

 
 

 
Bild 3. Hårprydnad till den kvinnliga Ekshäradsdräkten.    Foto:Ingrid Bergqvist 
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Bilaga 2- 4. Figur 1. Urval av skissprocessen till livstycket och västarna 
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Bilaga 5, De färdiga västarna.  Foto: Ingrid Bergqvist 
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   Livstycke i lin 

 

 

    Vit linneväst   

   

Väst i ylle med randig kragdel 

  

     

 

     

Bilaga 6 , Detaljer från de färdiga västarna. Foto: Ingrid Bergqvist 
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  Livstycke, bak, enfärgat linne utåt 

 

 

 

 Linneväst med organzakrage 

 

 Väst i vadmal, svarta sidan utåt 
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