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Sammanfattning 
Att vara över 50 år och ha en kroppsform som inte är timglasformad kan ge problem med att 
hitta kläder med bra passform eftersom det är så få varumärken som anpassar sina kläder till 
denna målgrupp (Nordiska ministerrådet 2009). Tillverkarna tar oftast inte hänsyn till den 
förändring som sker när kroppen åldras eller det faktum att kroppen nödvändigtvis inte 
behåller samma kroppsform när den växer. Syftet med studien är att ta fram en 
grundkonstruktion av en jacka som är anpassad för denna målgrupps kroppsform, samt att 
gradera konstruktionen med hänsyn till målgruppen. En storleksserie togs fram med studiens 
företag och målgrupp i åtanke. Jackans grundmönster konstruerades och under avprovningar 
utvärderades grunden och korrigeringar i mönstret gjordes för att uppnå bästa möjliga 
passform. Med hjälp av graderingsfunktionen konstruerades jackan i ytterligare fyra storlekar 
som syddes upp och provades av. 
 
Studiens resultat visar att det krävs flera förändringar för att skapa bra passform genomgående 
för alla fem storlekar. Grundkonstruktionen kräver exempelvis en mer sluttande axel och en 
sänkt bysthöjd, graderingen görs proportionell för att behålla fördelningen av vidd mellan 
fram- och bakstycket. Som slutsats konstateras att tillverkning av kläder till denna målgrupp 
med fördel bör anpassas i konstruktion och gradering. 
 
Nyckelord 
Mönsterkonstruktion, gradering, passform, äldre, större storlekar 
 

Abstract 
To be 50 years or older and having a body shape that’s not shaped as an hour glass may cause 
trouble finding clothes that fit. The major reason is the lack of companies that specialize any 
of their products for this target group. The manufacturer does not necessarily take into 
consideration the fact that the body changes with age or the fact that the body doesn’t keep the 
same body shape when it increases in size. The purpose of this study is to make a basic 
pattern for a jacket which is fitted for the body shape of this older and bigger sized target 
group, and to grade the pattern with this group in mind. A size chart was developed with the 
target group and collaborating company in mind. A basic pattern was constructed and 
evaluated through fitting sessions, pattern amendments were made to evolve the best fit 
possible. Two smaller and two larger sizes were made by using the grading functions in the 
pattern making software; two sizes were sewn and fitted. 
 
The result shows that it requires a few pattern changes to establish a good fit through the 
whole size chart. For example, the basic pattern need more sloping shoulders and reduced 
bust height, the grading is made proportional to retain the same distribution of width between 
front and back. As a conclusion it can be said that manufacturing of clothes for this target 
group would benefit of making amendments in pattern making and grading. 
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3 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................. 6 
2. Syfte ....................................................................................................................................... 6 
3. Frågeställningar ...................................................................................................................... 7 
4. Avgränsningar ........................................................................................................................ 7 
5. Litteraturöversikt .................................................................................................................... 7 

5.1 Gradering .......................................................................................................................... 7 
5.2 Målgrupp .......................................................................................................................... 8 

6. Metod ..................................................................................................................................... 9 
6.1 Framtagning av storleksserie ............................................................................................ 9 
6.2 Konstruktion av grundmönster ......................................................................................... 9 
6.3 Avprovning och konstruktionsförändringar ................................................................... 10 
6.4 Gradering ........................................................................................................................ 11 

7. Resultat ................................................................................................................................. 12 
7.1 Framtagning av storleksserie .......................................................................................... 12 
7.2 Konstruktion av grundmönster ....................................................................................... 14 
7.3 Avprovning och konstruktionsförändringar ................................................................... 14 
7.4 Gradering och avprovning .............................................................................................. 18 

8. Diskussion ............................................................................................................................ 23 
8.1 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 23 
8.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 23 
8.3 Slutsats ........................................................................................................................... 24 

9. Slutord .................................................................................................................................. 25 
10. Källförteckning ................................................................................................................... 26 
11. Bilagor ................................................................................................................................ 28 

Bilaga 1, avprovningsprotokoll ............................................................................................ 28 
Bilaga 2:1, avprovningsbilder .............................................................................................. 29 
Bilaga 2:2, avprovningsbilder .............................................................................................. 30 
Bilaga 2:3, avprovningsbilder .............................................................................................. 31 
Bilaga 2:4, avprovningsbilder .............................................................................................. 32 
Bilaga 2:5, avprovningsbilder .............................................................................................. 33 
Bilaga 2:6, avprovningsbilder .............................................................................................. 34 
Bilaga 2:7, avprovningsbilder .............................................................................................. 35 
Bilaga 2:8, avprovningsbilder .............................................................................................. 36 
Bilaga 3:1, jämförelse av företags måttlistor........................................................................ 37 
Bilaga 3:2, jämförelse av företags måttlistor........................................................................ 38 
Bilaga 3:3, jämförelse av företags måttlistor........................................................................ 39 
Bilaga 4, slutlig gradering .................................................................................................... 40 

 



4 
 

Figur- och tabellöversikt 
Figurförteckning 
Figur 1, flödesschema för utförd metod. .................................................................................... 9 
Figur 2, fördelning av vidd enligt Gerry Cooklin (1990, 1995). .............................................. 12 
Figur 3, provperson D. ............................................................................................................. 14 
Figur 4, provperson B. .............................................................................................................. 15 
Figur 5, provperson B, dragningar från inre axelpunkt. ........................................................... 15 
Figur 6, före och efter förändring i yttre axelpunkt, provperson C. ......................................... 15 
Figur 7, felbalanserad ärm, provperson D. ............................................................................... 16 
Figur 8, korrigerad ärm, provperson F. .................................................................................... 16 
Figur 9, halshål innan förändring. ............................................................................................ 17 
Figur 10, öppnad och tillrättalagd axelsöm. ............................................................................. 17 
Figur 11, halshål efter mönsterförändring. ............................................................................... 17 
Figur 12, jämförelse av konstruktion. ...................................................................................... 18 
Figur 13, avprovning 3D, storlek 44. ....................................................................................... 19 
Figur 14, provperson F, storlek 44. .......................................................................................... 20 
Figur 15, halshål första gradering. ........................................................................................... 20 
Figur 16, halshål korrigerad gradering. .................................................................................... 20 
Figur 17, avprovning 3D, korrigerad gradering. ...................................................................... 20 
Figur 18, axelns lutning vid första graderingen. ...................................................................... 21 
Figur 19, provperson F, slutlig gradering. ................................................................................ 21 
Figur 20, gradering hals och axlar, första toile. ....................................................................... 22 
Figur 21, gradering hals och axlar, slutligt mönster. ................................................................ 22 
 
Tabellförteckning 
Tabell 1, mått på provpersoner i storlek 44 .............................................................................. 10 
Tabell 2, mått på provpersoner i storlek 50 .............................................................................. 10 
Tabell 3, mått på provpersoner i storlek 53 .............................................................................. 11 
Tabell 4, företagets ordinarie kroppsmåttlista, numeriska storlekar ........................................ 13 
Tabell 5, företagets ordinarie kroppsmåttlista, alfanumeriska storlekar .................................. 13 
Tabell 6, kroppsmåttlista framtagen till företaget .................................................................... 13 
Tabell 7, skillnadsmåttlista ....................................................................................................... 18 
Tabell 8, graderingsintervall uträknat från bystvidd ................................................................ 19 
Tabell 9, graderingsintervall uträknat från stussvidd ............................................................... 19 

 



5 
 

Terminologi 
Avprovning – Moment där det uppsydda provplaggets passform testas på en person i rätt 

storlek 

Gradering – Ökning eller minskning av grundmönstret för att skapa fler storlekar 

Grundkonstruktion – Den mönsterkonstruktion som görs till grund för plagg i olika 

modeller 

Grundmönster – Mönsterdelar uttagna från grundkonstruktionen 

Kroppsmåttlista – Tabell med ungefärliga mått som kunden förväntas ha i varje storlek 

Passformsgrund – Plagg utan detaljer som används som utgångspunkt vid framtagning av 

nya modeller 

Plaggmåttlista – Tabell med de viktigaste mått som slutligt plagg förväntas ha 

Skillnadsmåttlista – Tabell som visar hur stor differens det är mellan varje storlek 

Storleksserie – Den serie av storlekar som plagget tillverkas i 

Toile – Provplagg uppsytt i tyg liknande originalmaterialet för att kontrollera plaggets 

passform 
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1. Inledning 
De flesta producenter av kläder för kvinnor idag söker efter kunder inom en likartad 
målgrupp, en kvinna mellan 20 och 50 år med en proportionerlig kropp överensstämmande 
mot standardiserade kroppsmåttlistor. Om varumärket inte riktar sig mot denna målgrupp är 
det oftast en yngre och smalare kund de riktar sig till. Att vara över 50 år och ha en 
kroppsform som inte är timglasformad kan ge problem med att hitta kläder med bra passform 
eftersom det är så få varumärken som anpassar sina kläder till denna målgrupp (Nordiska 
ministerrådet 2009). Många varumärken har så kallade plus size-avdelningar, där utvalda 
produkter finns i större storlekar, vanligtvis mellan storlek 44 och 58. Även dessa plagg är 
gjorda enligt nuvarande kroppsmåttlistor och är anpassade efter en normativt kurvig kropp, 
vilket ofta inte stämmer överens med en äldre målgrupps kroppsform (Patterson & Warden, 
1983-1984). Att tillverka plagg för större kvinnor är svårt då två personer med samma 
kroppsmått kan skilja sig mer i kroppsformen än vad två smalare personer gör, då muskler 
och fett kan vara fördelat på olika ställen på olika personer. 
 
Gradering av kläder görs ofta med utgångspunkt från en storlek i början av storleksserien. 
Exempelvis graderas storlekarna 34-46 med 38 som grundstorlek. Detta ger en gradering av 
två storlekar nedåt, samt fyra storlekar uppåt. Det i sin tur kan påverka plaggets passform 
negativt i de största storlekarna eftersom kroppen inte växer proportionellt, så som vedertagna 
graderingsregler framställer att den gör (Bye, LaBat, McKinney och Kim 2008). Måttlistorna 
speglar inte kroppens form utan endast kroppens mått, vilket gör det svårt att göra plagg som 
ska passa väldigt många människor. 
 
Som grund till denna studie finns ett svenskt konfektionsföretag med produkter inom sport- 
och fritidskategorin. Företaget vänder sig både till elitmotionärer och till barnfamiljer, men 
vill hålla produkterna i en lagom prisnivå samt finnas i stora storleksintervaller så att kläderna 
kan vara tillgängliga för alla. Tack vare företagets egna butiker har de god kännedom om sin 
kund samt eventuella kvalitetsproblem hos produkterna, butikspersonalen hjälper företaget 
utveckla nya och existerande produkter i rätt riktning. De har identifierat ett problem där 
större kvinnor inte kan hitta en jacka i passande storlek. Kvinnorna har varit tvungna att vända 
sig till herravdelningen för att hitta tillräckligt vida plagg, vilket ger en allmänt sämre 
passform i övrigt, exempelvis blir ärmarna för långa. 
 
Studien belyser problem som kan dyka upp vid utveckling av överdelsplagg till denna 
målgrupp. Den bidrar även med empiriskt material inom konstruktion och gradering av 
överdelar anpassade för större och äldre kvinnor. 
 
2. Syfte 
Syftet med studien är konstruera och gradera en jacka anpassad för en äldre och kraftigare 
kvinnas kroppsform, samt att undersöka hur framtagningen påverkas av målgruppens 
kroppsform. 
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3. Frågeställningar 
• Hur kan mönsterkonstruktionen av en jacka anpassas för att skapa en god passform i 

större storlekar? 
 

• Hur kan passformen på ett överdelsplagg påverkas av en äldre persons kroppsfigur? 
 

• Vilka avvikelser från gängse graderingsregler krävs för att behålla en god passform 
genom hela storleksintervallet? 

 
4. Avgränsningar 
I studien har det inte tagits hänsyn till personernas ålder vid val av provpersoner, då det ändå 
varit svårt att hitta provpersoner i rätt storlek. Personens ålder har däremot funnits i 
beräkningen då avprovningen gjorts. 
 
5. Litteraturöversikt 
5.1 Gradering 
Bye, LaBat, McKinney och Kim (2008) har gjort en studie där de utvärderat gradering gjord 
enligt traditionella industriella graderingsregler med utgångspunkt från ASTM:s standard-
måttlista (ASTM 2001). De har sedan jämfört den traditionella graderingen mot, som de kallar 
den, en mer optimal gradering. Det visar sig att det konventionella graderingssättet ger sämre 
passform i större storlekar då de är längre från grundstorleken som graderingen utgår ifrån. De 
största problemen i de stora storlekarna visade sig ligga runt hals och axlar, dessa områden 
påverkar även resten av plaggets passform, vilken är svår att få bra med detta som 
utgångspunkt. Deras slutsats är att de större storlekarna bör graderas med mindre intervaller i 
halsdjup- och bredd. Även ärmhålets form och djup förändras avsevärt i de större storlekarna, 
om bystinsnittet görs större och om ärmhålet formas ytterligare kan man få en bättre passform 
för en större byst. 
 
Dagens graderingsregler utgår oftast inte ifrån kroppsmåttlistans skillnader utan ökar eller 
minskar utifrån vedertagna antaganden. Schofield och LaBat (2005) har undersökt några 
antaganden som flera av de vanliga graderingsreglerna har gemensamt och jämfört dessa mot 
en kroppsmätning gjord 1988 på kvinnor inom den Amerikanska militären. Jämförelsen de 
gjort är inte helt exakt då dessa kvinnor har en mer vältränad kroppsbyggnad än om en 
mätning gjorts på hela befolkningen. Studien visar ändå på en del intressanta tendenser inom 
graderingen och skillnader mellan faktiska kroppsmått och de mått som används som 
graderingsunderlag. De flesta klassiska graderingsregler använder sig inte av proportionell 
gradering där de tar hänsyn till att framstycket är större än bakstycket på överdelsplagg för 
kvinnor. Detta skapar plagg med för mycket vidd på plaggets baksida och för lite vidd över 
framsidans byst, passformsproblemet uppstår speciellt för kvinnor i större storlekar. Detta ger 
även problem med ärmhålets position som inte blir korrekt. Schofield och LaBat visar även på 
hur bystpunkten sjunker proportionellt för varje storlek, även om tidigare antaganden för 
gradering menar att bystpunkten står still i alla storlekar. Detsamma gäller för bystinsnittet 
som antas vara statiskt i alla storlekar, vilket ger en gradering med samma kup-storlek för hela 
storleksintervallen. Jämförelser mellan byst- och midjemåttet visar däremot att de båda måtten 
inte korresponderar, utan att bystinsnittet bör växa proportionellt mot bystmåttet. 
 
Schofield och LaBat (2005) menar i studien att flera av måtten rörande hals, nacke och axlar 
inte stämmer överens mot kroppsmåtten utan graderas med större intervaller. Detta skapar en 
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för vid hals och för breda axlar samt påverkar hela plaggets passform negativt, tendensen blir 
värre för varje storlek som ökar. Axelns bredd bör inte graderas proportionellt mot bystens 
ökning, för att motsvara kroppsmåttlistans ökning bör den öka mindre i de större storlekarna 
och sammantaget bör axeln graderas mindre än de väntat sig. Eftersom bakstyckets axelsöm 
då graderas mindre än punkten för ryggbredden blir ärmhålskurvan mer sluttande mot mitt 
bak för varje större storlek. Ett vanligt sätt att bedöma ett graderat mönster är att visuellt se 
om sömlinjerna är parallella och har samma trådrak för att enklare sys ihop. En sluttande 
ärmhålskurva resulterar därmed i att graderingen inte är korrekt enligt denna traditionella 
bedömning, men författarna menar att en avprovning av graderingen är det mest korrekta 
sättet att bedöma en graderings validitet.  
 
Gerry Cooklin (1990, 1995) beskriver i sina böcker graderingens grundprinciper och hur den 
anpassas efter olika plagg. Han arbetar främst med manuell gradering men det intressanta är 
hans beskrivning av hur plagget krymper och växer mellan storlekarna. Cooklin (1990, ss. 24-
39) har jämfört olika kroppsmåttlistor och räknat ut hur graderingen ska fördelas procentuellt 
över plagget. Plagget delas in i procentområden och graderas procentuellt mer över 
framstycket än bakstycket. Cooklin konstaterar i sin bok om gradering för större storlekar 
(1995) att fördelningen av midjans och magens omkrets växer mer på framsidan än baksidan 
av kroppen, vilket i profil gör kvinnan plattare på framsidan av kroppen än på baksidan. En 
kraftigare stuss kan också ge en mer framträdande svank. En ökning av bystvidden ger en 
ökning av axel- och ryggbredd, men inte i samma utsträckning vilket skapar ett behov av 
större bystinsnitt. 
 
5.2 Målgrupp 
Att tillverka kläder riktade mot en äldre målgrupp ger även upphov till andra parametrar att ta 
hänsyn till, då kroppen förändras med åldern. Goldsberry, Shim och Reich (1996) har i sin 
studie mätt över 6600 Amerikanska kvinnor i åldern 55 år och uppåt. Kvinnornas mått är 
sedan jämförda mot de mått som finns i den gamla Amerikanska standarden PS 42-70, mått 
tagna på 40-talet. Måttlistan och studien är båda relativt daterade, men det är ändå intressant 
att ta del av de skillnader som visas i denna jämförelse. Av de 45 mått som användes i studien 
var 27 av måtten större i deras studie än i PS 42-70. 9 av dessa mått var märkbart större: 
Bukomfång, midja, ”sitting-spread”(omfång runt båda lår vid sittande position), ärmhålsdjup, 
bysthöjd, stussvidd, bystvidd, höftvidd samt ryggbredd. 
 
Även Ashdown och Na (2008) har gjort en liknande undersökning där de 3D-scannat 
undersökningspersonerna för att ha möjlighet att mäta skillnader i personernas kroppsvinklar. 
Jämförelsen är gjord för att se skillnaden mellan 40 kvinnor i åldern 19-35, samt 40 kvinnor i 
åldern 55 år och äldre. I studien visar de skillnaden i dessa två gruppers kroppshållning, 
Ashdown och Na menar att även om två kvinnor ur de jämförda grupperna har samma storlek, 
kommer plagget endast ha god passform för den målgrupp den är tillverkad för, vilket i de 
flesta fall är den yngre gruppen. 
 
Ett exempel på en anpassad storleksserie gjorde av The Swedish Institute for Textile Research 
(TEFO) för kvinnor över 65 år. Den så kallade E-serie utgick från samma mått som den 
klassiska måttlistan (Styrelsen för Teknisk Utveckling 1978), men ökade 2 cm i stussvidd, 6 
cm i midjevidd och kortade innerbenslängden med 1 cm på dessa storlekar. (Reich och 
Shannon 1985) 
 
Orsakerna till skillnader i kroppsmått är en befolkning som ökat i storlek, men att kroppens 
proportioner ändras med åldern(Patterson & Warden 1983-1984; Woodson& Horridge 1990). 
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Större mått runt midja och mage är de första och tydligaste tecken på kroppens åldrande, även 
områdena runt axlar, rygg, byst och armar förändras i omkrets. Detta är något som måste tas i 
beräkning då grundkonstruktionen tas fram. Davis et. al. (2012) visar i sin studie att kvinnor i 
klimakteriet förändras i sin disposition av kroppsfett, en minskning i utsöndringen av östrogen 
påverkar fettdepåerna och gör att fett lättare samlas runt midjan. 
 

6. Metod 
Under arbetet med studien togs en grundkonstruktion fram för en jacka i storlek 50, 
konstruktionen gjordes enkel med två vertikala sömmar fram och bak samt sidsömmar. 
Ärmen gjordes som en lätt förböjd tvåsömsärm utan manschett eller annat avslut, kragen 
gjordes 7 cm hög. Parallellt med framtagningen av grundkonstruktionen gjordes även en 
gradering av mönstret i storlek 44 till 56. Graderingsfunktionerna användes i studien som ett 
hjälpmedel för att konstruera de övriga storlekarna och gjordes innan grundkonstruktionen 
ansågs vara färdig. Figur 1 beskriver studiens arbetsgång genom ett flödesschema. 
 

 
Figur 1, flödesschema för utförd metod. 
 
6.1 Framtagning av storleksserie 
Som underlag till studien gjordes en jämförelse mellan olika konfektionsföretags 
kroppsmåttlistor för att se vilka storlekar och intervaller som används hos andra varumärken. 
Jämförelsen gjordes även mot nuvarande måttlista som används av studiens företag samt den 
måttlista som tagits fram tidigare för en liknande produkt. Jämförelserna gjordes genom att 
titta på vilka byst-, midje- och stussmått som 8 av de vanligaste svenska varumärkena 
använder sig av, samt vilka storlekar dessa mått motsvarar. En jämförelse gjordes även mot 
den europeiska standarden för kroppsmått (Swedish Standards Institute 2013), därutöver 
användes även STU:s kroppsmåttlista (Johansson 1987) för att upprätta en kroppsmåttlista 
anpassad till företaget. Genom att lägga till plaggets tilltänkta rörelsevidd på kroppsmåttlistan 
togs en plaggmåttlista fram för användning under mönsterkonstruktionen av jackan. 
 
6.2 Konstruktion av grundmönster 
Grundkonstruktionen till jackan gjordes utifrån mått tagna från plaggmåttlistan, storlek 50 
användes som grundstorlek och konstruktionen följde instruktionen ”Konstruktion av 
kavajgrund” (Öberg & Ersman 1999). För konstruktionen användes CAD-programmet Lectra 
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Modaris (Lectra 2015) och grundmönstret provades av i det virtuella avprovningsprogrammet 
Lectra Modaris 3D prototyping (Lectra 2013) för att få en övergripande bild av passformen. I 
programmet används avatarer vars mått ställs in för att stämma överens med önskade 
kroppsmått, därefter provas det virtuella plagget på avataren som ger en förenklad bild av hur 
passformen på plagget kommer att se ut. Grundmönstret syddes sedan upp för verklig 
avprovning, ett vävt material med egenskaper passande för slutprodukten användes, i detta 
fall ett vindtätt polyestertyg.  
 
6.3 Avprovning och konstruktionsförändringar 
Under studien gjordes kontroller av passformen på plagget, avprovningarna gjordes på 
kvinnor inom korrekt storleksspann. Tre avprovningar gjordes på sex personer i storlek 44, 
tabell 1, tre avprovningar gjordes på fyra personer i grundstorlek 50, tabell 2, och två 
avprovningar gjordes på två personer i storlek 53, tabell 3. På grund av svårigheter att hitta 
avprovningspersoner i korrekt storlek gjordes ingen avprovning i storlek 56, som hade varit 
det mest lämpliga för studien. Det gjordes även färre avprovningar i storlek 53 på grund av 
dessa svårigheter. 
 
Tabell 1, mått på provpersoner i storlek 44. 

 
 
Tabell 2, mått på provpersoner i storlek 50. 
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Tabell 3, mått på provpersoner i storlek 53. 

 
 
Inför avprovningarna mättes provpersonerna för att kontrollera att de angivna måtten 
motsvarade vald storlek. Måtten användes även för att utvärdera passformen då det kan finnas 
avvikelser från tabellen som bör finnas i åtanke under avprovningarna. Till hjälp för 
utvärderingen användes ett avprovningsprotokoll med frågor som besvarades under 
avprovningarna, bilaga 1, i dokumentet noterades även provpersonernas mått. Under 
avprovningarna närvarade en eller flera personer med kunskap om mönsterkonstruktion och 
passform för att göra bedömningen mer objektiv. Avprovningarna fotograferades för att 
kunna jämföras under processens gång, bilaga 2, och för att verifiera studiens resultat. 
Avprovningspersonernas mått och bilder hanterades anonymt under och efter arbetet med 
studien.  
 
Efter avprovningen utvärderades resultatet och behovet av korrigeringar med hjälp av 
handbok för avprovning (Liechty, Pottberg-Steineckert & Rasband 2010). Ändringarna 
gjordes i Lectra Modaris (Lectra 2015) och syddes sedan upp i Lectra Modaris 3D 
prototyping (Lectra 2013) för att kontrollera passformen innan grundmönstret syddes upp. 
Avprovningen gjordes därefter på samma provpersoner som vid första avprovningen, därefter 
återupprepades förfarandet tills att företaget var nöjda med passformen. 
 
6.4 Gradering 
Med hjälp av graderingsfunktioner i Lectra Modaris (Lectra 2015) konstruerades de två större 
och två mindre storlekarna med utgångspunkt i grundmönstret för storlek 50. Ur 
plaggmåttlistan togs en skillnadsmåttlista fram, som användes för att räkna ut de intervaller 
som sedan användes vid konstruktionen. Genom att studera Cooklins (1990, ss. 20-39, 1995) 
förklaring av gradering uppfördes tabellen med intervaller som användes till att fördela 
storlekens ökning eller minskning procentuellt över hela plagget. Intervallerna räknades ut 
från plaggets byst- och stussvidd och fördelades enligt figur 2. 
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Figur 2, fördelning av vidd enligt Gerry Cooklin (1990, 1995). 
 
Mönstret kontrollerades genom att mätas av i programmet och jämföra med plaggmåttlistans 
önskade intervaller, samt genom att prova av största och minsta storlek virtuellt i Lectra 
Modaris 3D prototyping. Storlek 44 och 53 syddes sedan upp och provades av på ett flertal 
provpersoner. Efter avprovning utvärderades passformen och vissa intervaller korrigerades för 
att förbättra passformen. 
 
7. Resultat 
7.1 Framtagning av storleksserie 
Jämförelsen mellan de olika företagen visar att de flesta varumärken använder sig av samma 
intervaller och storleksserier, bilaga 3. Generellt kan det konstateras att storlek 44 hade en 
bystvidd på 100 cm, den alfanumeriska storleken large motsvarade oftast de numeriska 
storlekarna 44 till 46. Det fanns även några varumärken där large motsvarade storlek 44 eller 
storlek 42 till 44. Hos varumärkenas så kallade plus size-serier ingår storlekar mellan L och 
3XL, motsvarande storlek 44 till 58. 
 
Studiens företag har tidigare gjort plagg i en plus-serie som de beskriver är bredare än normalt 
och där jackan är a-formad för att bli rymligare. Företaget har två ordinarie kroppsmåttlistor, 
en för numeriska storlekar, tabell 4, och en för alfanumeriska storlekar, tabell 5, de största 
storlekarna i vardera serien är storlek 44, med ett bystmått på 100 cm, och storlek 2XL, med 
ett bystmått på 110 cm.  
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Tabell 4, företagets ordinarie kroppsmåttlista, numeriska storlekar. 

 
 
Tabell 5, företagets ordinarie kroppsmåttlista, alfanumeriska storlekar. 

 
 
För att korrespondera mot den övriga marknaden samt att möta upp företagets nuvarande 
måttlistor och önskemål om antal storlekar och storleksintervall togs en ny kroppsmåttlista 
fram, tabell 6. Måttlistan innehåller fem storlekar och har storlek 50 som grundstorlek. Ur den 
europeiska standarden för kroppsmått (Swedish Standards Institute 2013) användes alternativ 
H för både midje- och stussmått. Genom att välja en intervall med mer vidd för midja och 
stuss finns målgruppen beräknad redan innan modellmönstret tas fram. Utöver detta användes 
den vedertagna kroppsmåttlistan utförd av Styrelsen för Teknisk Utveckling (Johansson 1987) 
för att ta fram specifika kroppsmått till konstruktionen av grundmönstret. 
 
Tabell 6, kroppsmåttlista framtagen till företaget. 
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7.2 Konstruktion av grundmönster 
Rörelsevidd lades till på kroppsmåttlistan och en plaggmåttlista togs fram som användes vid 
konstruktionen av grundmönstret. Rörelsevidden på 14 cm över bysten sattes med tanke på 
jackans användningsområde, där den viktigaste aspekten var att få god rörelsefrihet i axlar 
och armar. Konstruktionen av tvåsömsärmen korrigeras för att ge en bättre rörlighet, 
ärmkullen sänktes och breddades. 
 
7.3 Avprovning och konstruktionsförändringar 
De första avprovningarna gjordes endast i grundstorlek 50 för att arbeta fram en god passform 
att ha som grund för graderingen. Den övergripande passformen på livet var från början bra 
och endast några förändringar behövde göras. Jackans ärm har dock varit ett genomgående 
problem som ändrats lite i taget till en punkt då en kraftigare förändring i konstruktionen 
krävdes för att få till en bra passform. 
 
Den första toilen provades av på fyra personer i storlek 50, provpersoner A-D. Jackan hade 
överlag god rörelsevidd vid byst, midja och stuss, ärmvidden var dock lite väl stor. Som man 
kan se skiljer sig de fyra provpersonerna åt i flera avseenden som reflekteras på hur plagget 
passar dem. Provperson D har en upprätt kroppshållning och raka axlar, figur 3, det gör att 
jackan har bra passform ovanför bysten. Provperson B, och till viss del provperson C, har 
sluttande axlar och viss framåtrotation vilket ger lätt kutad rygg, figur 4. Detta skapar stora 
dragningar från axlarnas inre spets mot nedre delen av ärmhålet, figur 5. För att göra 
passformen bättre på provperson B och C tas material bort på yttre axelspets för att göra 
axelns lutning större. Minskningen görs inte så stor som hade krävts för att helt anpassa 
grundmönstret efter provperson B, utan är en medelväg mellan de två kroppsformerna. 
Sänkningen av yttre axelspets kräver en sänkning av ärmhålsdjupet för att behålla ärmhålets 
omkrets och form (Liechty, Pottberg-Steineckert, & Rasband 2010, ss. 198-204). 
 

 
Figur 3, provperson D. 
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Figur 4, provperson B. 
 

 
Figur 5, provperson B, dragningar från inre axelpunkt. 
 
En andra toile i storlek 50 syddes upp och provades av på de fyra provpersonerna. På 
provperson C kan man se att dragningarna från inre axelpunkt nästan försvunnit helt, figur 6. 
 

 
Figur 6, före och efter förändring i yttre axelpunkt, provperson C. 
 
På de fyra provpersonerna ses också dragningar från de vertikala sömmarna på framsidan ut 
mot sidsömmarna, genom att öka bysthöjden avhjälptes problemet och förbättrade även 
plaggets balans genom att motverka att framstycket lyfts uppåt av bysten. Axelsömmen 
flyttades även fram för att ge plagget ett mer balanserat utseende. 
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Ett genomgående problem under framtagningen var ärmens inåtrotation, figur 7. Problemet 
syntes mer eller mindre för alla provpersonerna och försöktes i små steg att åtgärdas av 
förändringar i mönstret. För att slutligen få bukt med det veck som bildats på framsidan av 
överärmen gjordes ett flertal drastiska mönsterförändringar. Förändringarna som gjordes gav 
en bättre rörlighet för armarna och det vertikala vecket på överärmen försvann nästan helt, 
figur 8. 
 

• Ärmhålet höjdes 1,5 cm för att öka rörligheten 
• Ärmkullen höjs 3cm på undersidan för att öka rörligheten 
• Några mm lades till vid främre ärmhålet  
• Isättningen av ärmen vrids bakåt i ärmhålet för en mer framvinklad ärm 
• Vid främre ärmsömmen tas 2 cm av vidden bort 

 

 
Figur 7, felbalanserad ärm, provperson D. 
 

 
Figur 8, korrigerad ärm, provperson F. 
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En slutlig förändring gjordes för att korrigera den skevhet som uppstått vid halsen, figur 9. 
Axelsömmen samt en liten del av kragen och ärmen sprättades upp för att fram och bakstycket 
skulle få möjlighet att lägga sig i rätt läge, figur 10. I mönstret ökades framstyckets axelsöm 
vid halsen och minskades vid ärmhålet, därefter flyttades den längsgående sömmen på 
bakstycket för att överensstämma med framstyckets längsgående söm. En toile syddes upp vid 
avprovning av storlek 44 kan man se att problemet avhjälpts, figur 11. 
 

 
Figur 9, halshål innan förändring. 
 

 
Figur 10, öppnad och tillrättalagd axelsöm. 
 

 
Figur 11, halshål efter mönsterförändring. 
 
En jämförelse mellan den första och sista toilens mönster gjordes, figur 12. Där kan det 
konstateras att de flesta förändringar gjorts vid hals, axlar och ärmhål. Det har även gjorts 
stora förändringar i ärmarnas mönsterdelar. 
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Figur 12, jämförelse av konstruktion. 
 
7.4 Gradering och avprovning 
Jackans grundkonstruktion graderades därefter med intervallerna från skillnadsmåttlistan, 
tabell 7, och med fördelning enligt Cooklins (1990) beskrivning av procentuell gradering. 
Tabell 8 och 9 visar hur graderingen fördelades på de olika positionerna. Halsviddens 
gradering var enligt Cooklin (1990) 12,5% av bystvidden, d.v.s. 0,5cm skillnad mellan 
storlekarna mindre än storlek 50, och 0,562cm skillnad mellan de större storlekarna. Det 
ändrades till 0,275cm vilket motsvarar ¼ av halsviddens förändring. Även axelbreddens 
intervall ändrades för att stämma bättre överens med de mindre intervallerna i 
skillnadsmåttlistan. Graderingen kontrollerades genom att mäta plagget och se att storlekarna 
ökade enligt skillnadsmåttlistan samt att mäta alla sömsträckorna inom samma storlek mot 
varandra. Därefter syddes storlek 44 och 53 upp virtuellt för en första kontroll av graderingen 
och sedan i riktigt material för en verklig avprovning på provpersoner. 
 
Tabell 7, skillnadsmåttlista. 
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Tabell 8, graderingsintervall uträknat från bystvidd. 

 
 
Tabell 9, graderingsintervall uträknat från stussvidd. 

 
 
Vid den första avprovningen provades storlek 44 av på 3 provpersoner, E, F och G. Storlek 53 
provades av på två personer, H och I. Graderingen såg överlag bra ut och jackans form var 
fördelad lika i de tre storlekarna. I storlek 44 kan man dock se ett problem som uppstått i 
halshålet och över axlarna, figur 13 visar tydligt det veck som bildats vid inre axelpunkt. Vid 
avprovning på person kan man se överflödigt tyg på samma ställe, figur 14. Man kan även i 
graderingen se att halsen vid inre axelpunkten nästan buktar inåt i de mindre storlekarna, figur 
15. 
 

 
Figur 13, avprovning 3D, storlek 44. 
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Figur 14, provperson F, storlek 44. 
 

 
Figur 15, halshål första gradering. 
 
Graderingen korrigerades därför i punkterna för inre och yttre axelspets samt i ärmhålet, figur 
16 visar den nya graderingen vid inre axelpunkt. Detta gav ett bättre halshål med ett korrekt 
halshål som inte skapar dragningar och veck, figur 17. 
 

 
Figur 16, halshål korrigerad gradering. 
 

 
Figur 17, avprovning 3D, korrigerad gradering. 
 
Vid första avprovningen kan man även se att axelns lutning i storlek 44 är alltför stor, i de 
mindre storlekarna ökades axlarnas lutning i graderingen. Detta visades genom att toilen gav 
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ett intryck av att plagget hänger på axelns yttre spets snarare än att vara jämnt fördelad över 
hela axeln, figur 14. I mönstret kan man se att lutningen ökas i de mindre storlekarna och 
minskar i de större storlekarna, figur 18. Gradering ändrades därför så att lutningen är lika stor 
i alla storlekar, figur 19 visar den slutliga gradering uppsydd i en storlek 44. 
 

 
Figur 18, axelns lutning vid första graderingen. 
 

 
Figur 19, provperson F, slutlig gradering. 
 
En slutlig jämförelse mellan den första, figur 20, och den sista, figur 21, graderingen gjordes. 
Det kan konstateras att halsens gradering halverats från den första toilen, halsviddens 
skillnadsintervall har minskat från 8mm till 4 mm mellan varje storlek. Däremot har 
intervallen för jackans axelbredd har ökat från 2mm till 3mm mellan varje storlek. Ökningen 
är främst lagd i de vertikala sömmarna och kan ses i bilaga 4. När den slutliga 
skillnadsmåttlistan jämförs mot en måttlista med konventionella graderingsintervaller 
(Svensson 2014) kan man se att halsvidden hos konventionell i detta fall hade gett en 
gradering på 15mm skillnad mellan varje storlek. Även axel- och ryggbredden har i detta fall 
graderats med mindre intervaller än vad som hade gjorts om de konventionella 
skillnadsintervallerna följts. 
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Figur 20, gradering hals och axlar, första toile. 
 

 
Figur 21, gradering hals och axlar, slutligt mönster. 
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8. Diskussion 
8.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar, precis som Bye, LaBat, McKinney och Kim (2008) beskriver, att området 
runt hals och över axlar är de mest kritiska och viktiga att få till på ett bra sätt för att plagget 
ska få en bra passform. De kvinnor som provat av toilerna har haft olika kroppsform, 
kroppshållning och lutning på axlarna och det har gjort att det varit svårt att anpassa jackan så 
att den sitter bra på alla provpersoner. Detta återspeglar marknaden och visar på hur 
problematisk denna målgrupp är att anpassa kläderna till. Även vid graderingen har mest 
arbete fokuserats till hals och axlar för att passformen ska vara bra i de övriga storlekarna. Det 
kan konstateras att graderingen som gjorts i denna studie stämmer överens med det resultat 
Bye, LaBat, McKinney och Kim fått i deras studie, att graderingsintervallerna i halsen kan 
minskas för att få en bättre passform. 
 
Graderingen i studien stämmer även överens med de slutsatser Schofield och LaBat (2005) 
har gjort angående proportionell gradering av fram - och bakstyckets viddfördelning. Det har 
varit lyckat att fördela en större mängd av byst-, midje- och stussgraderingen på plaggets 
framsida eftersom det i huvudsak är där den största ökningen sker mellan storlekarna. Även 
bystpunktens och bystinsnittets gradering har följt Schofield och LaBats exempel och minskar 
och ökar i enighet med storleken, vilket har gett ett bra resultat i de avprovade storlekarna 44 
och 53. För att kontrollera att denna typ av procentuell gradering är bättre än konventionell 
gradering skulle de två typerna behövas sys upp, provas av och jämföras, något som inte 
gjorts i denna studie. Jag tycker dock att det kan konstateras att den proportionella 
graderingen har gett ett bra resultat i detta fall. 
 
Jacklivets rörelsevidd har varierat mellan de olika provpersonerna men har i de flesta fall varit 
bra över midja och stuss. Den måttlista som togs fram till företaget har en ökad midje- och 
stussvidd för att möta en målgrupp med större bukomfång. Valet att följa den europeiska 
standardens H-serie (Swedish Standards Institute 2013), istället för den vanliga F-serien, gav 
ett bra utfall och gör att fler personer har möjlighet att välja plagg med denna måttlista som 
underlag. Goldsberry, Shim och Reich (1996) som har mätt kvinnor 55 år och äldre och 
jämfört dessa mot en amerikansk standard beskriver hur dessa är typiska mått som ökas med 
åldern. Även Davis et al. (2012) menar att kvinnors disposition av fett förändras under 
klimakteriet och gör att fett lättare samlas runt midjan, information som är bra att veta vid 
anpassning till den äldre målgruppen. 
 
Ett stort problemområde under studien har varit ärmens balans och rörelsevidd. Eftersom 
ärmens passformsproblem troligtvis inte hänger ihop med målgruppens kroppsform har stora 
delar av arbetet med ärmen utelämnats. 
 
Det viktigaste resultatet att ta med sig från denna studie är att det krävs vissa förändringar i 
konstruktion och gradering för att överdelsplagg ska sitta bättre på en äldre och kraftigare 
kvinna. Om produktutvecklaren redan från början känner till vem produkten är riktad till, kan 
enkla justeringar göras direkt. Halshålet är ett särskilt känsligt område vid både konstruktion 
och gradering som är viktigt att prova av för att få en bra passform på hela plagget. 
 
8.2 Metoddiskussion 
Avsaknaden av provpersoner har varit ett problem under hela arbetet och ett större antal 
avprovningspersoner hade krävts för att säkerställa studiens resultat. Exempelvis har det inte 
gjorts någon avprovning i den största storleken vilket försämrar studiens validitet. 
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Anledningen till detta är att det helt enkelt inte funnits någon avprovningsperson att tillgå i 
den storleken. Även i storlek 53, där endast två avprovningar gjorts, hade resultatet blivit 
mycket säkrare om det funnits fler provpersoner att prova på. 
 
Även avprovning via det virtuella avprovningsprogrammet Lectra Modaris 3D prototyping 
(2013) har varit svåra förlita sig på och användes i mindre utsträckning i studien än vad som 
planerats innan. Avatarerna i programvaran ändras i storlek genom att öka och minska vissa 
förinställda mått. Detta gör att fördelningen av vidd och längd inte sker enligt samma regler 
som hos en verklig person, vilket kan resultera i underliga proportioner för en användare som 
är ovan att hantera programmet. Det kan i sin tur ha gett en felaktig bild av plaggets passform 
vid den virtuella avprovningen. Om det hade kunnat säkerställas att avatarernas kroppar gett 
en passform som överensstämt med en verklig avprovning hade det varit väldigt tacksamt att 
använda programvaran, speciellt för avprovning av i de större storlekarna där provpersoner 
saknas. 
 
Under arbetet med studien framkom frågor som rör grundkonstruktionen, vad som i resultatet 
blivit annorlunda om en annan instruktion för grundkonstruktionen valts. Hade 
konstruktionsförändringarna varit fler eller färre om en annan instruktion valts? En instruktion 
för en grundkonstruktion som vanligtvis fungerar bra för den vanliga målgruppen kanske inte 
lämpar sig för en målgrupp med en avvikande kroppsform.  
 
Ett tydligare resultat hade getts om studien inriktat sig enbart på konstruktionsförändringar 
eller på gradering. Eftersom studien gjorts mot ett företag där målet även var att ta fram en 
graderad grundkonstruktion för en jacka, var det i detta fall inte möjligt att utesluta det ena 
eller det andra fokusområdet. Det har resulterat i att de båda områdena påverkat varandra och 
att det varit svårt att i alla lägen dra en tydlig gräns för vad som påverkat passformen. 
 
8.3 Slutsats 
Syftet med studien har uppfyllts genom att belysa problem som kan uppstå när konstruktion 
och gradering ska anpassas för en äldre kvinna i storlek 44 och uppåt. De forskningsfrågor 
som ställts har besvarats och företaget har varit nöjda med framtagen passformsmodell. 
 

• Hur kan mönsterkonstruktionen av en jacka anpassas för att skapa en god passform i 
större storlekar? 

 
När en kvinnas kropp ökar i storlek är det vanligt att ökning främst sker över byst, midja, 
stuss och överarmarna. Plagget kan därför bli obalanserat då den mesta av kroppsvidden ökas 
på framsidan av kroppen. En ökning av måttet för bysthöjden kan balansera upp plagget och 
undviker att plagget lyfts av bysten framtill. En fördelning av byst- och midjevidden kan 
göras så att framstycket är större än bakstycket. 
 

• Hur kan passformen på ett överdelsplagg påverkas av en äldre persons kroppsfigur? 
 

Med åldern förändras oftast kroppens hållning och fördelning av muskler och fett. Axlarna 
kan bli mer sluttade och framåtroterade vilket ger en kutad rygg som skapar dragningar från 
halsen mot armhålorna. Detta kan kräva förändringar i axlarnas, ärmhålens och ärmarnas 
konstruktion. Ofta sitter även bystpunkten längre ned hos en äldre person. 
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De båda ovanstående frågorna kan besvaras på liknande sätt eftersom tyngdlagen kan påverka 
kroppens fördelning av massa om man bär på tung kroppsvikt under en längre tid. Detta kan, 
även i yngre ålder, ge mer sluttande och framåtroterade axlar samt sänkt bystpunkt. 
 

• Vilka avvikelser från gängse graderingsregler krävs för att behålla en god passform 
genom hela storleksintervallet? 
 

De flesta korrigeringar i graderingen gjordes vid hals, axlar och ärmhål. I jämförelse med 
konventionella graderingsintervaller minskade skillnaderna i de flesta fall förutom hos 
axelbredden. Byst-, midje- och stussvidden graderades proportionellt för att behålla en större 
vidd på plaggets framstycke än bakstycke. 
 
9. Slutord 
Ämnet för denna studie har varit mycket intressant och gett många nya kunskaper inom 
området. Passformsgrunden har arbetats fram åt ett företag i branschen och har gett inblick i 
de förhållanden som företaget måste ta hänsyn till vid utvecklingen av en produkt. Studien har 
även gett insikter i de problem som kan uppstå när en väljer att arbeta med en kund som inte 
hör till den vanligaste målgruppen. 
 
För vidare forskning hade det varit intressant att fördjupa sig i en mer experimentell typ av 
gradering som undersöker hur graderingen bör justeras efter olika kroppstyper eller 
målgrupper. Det vore även intressant att se hur de tillverkande leverantörerna skulle kunna 
anpassa sin konstruktion och gradering för de företag som inte gör detta själv. 
 
Studien kan ses som en introduktion till hur man kan tänka vid konstruktion och gradering för 
en äldre och kraftigare kvinna. De avprovningar som gjorts under studien kan ses som ett 
tillskott av empiri till den akademiska världen. Eftersom representationen av både äldre och 
kraftigare kroppstyper är mindre vanlig inom vetenskapen känns det viktigt att samla 
information för att i framtiden kunna skapa bättre produkter. 
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11. Bilagor 
Bilaga 1, avprovningsprotokoll 
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Bilaga 2:1, avprovningsbilder 
Storlek 50 – toile 1 
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Bilaga 2:2, avprovningsbilder 
Storlek 50 – toile 2 
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Bilaga 2:3, avprovningsbilder 
Storlek 50 – toile 3 
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Bilaga 2:4, avprovningsbilder 
Storlek 44 – toile 1 
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Bilaga 2:5, avprovningsbilder 
Storlek 44 – toile 2 
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Bilaga 2:6, avprovningsbilder 
Storlek 44 – toile 3 
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Bilaga 2:7, avprovningsbilder 
Storlek 53 – toile 1 
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Bilaga 2:8, avprovningsbilder 
Storlek 53 – toile 2 
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Bilaga 3:1, jämförelse av företags måttlistor 

 



38 
 

Bilaga 3:2, jämförelse av företags måttlistor 
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Bilaga 3:3, jämförelse av företags måttlistor 
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Bilaga 4, slutlig gradering 
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