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Sammanfattning 
Uppsatsen beskriver vidareutveckling av en längdskidåkningsjacka till en värmande, mer multi-
funktionell jacka med avslappnad passform, i samarbete med ett svenskt konfektionsföretag 
specialiserat på längdskidåkning. I uppdraget ingick att undersöka hur användningsområdet kan 
breddas utan att jackans funktion vid längdskidåkning försämras. En kravspecifikation 
utformades med hänsyn till synpunkter från utövare och återförsäljare samt produktionsmässiga 
förutsättningar. Arbetsprocessen dokumenterades och förankrades i vetenskaplig litteratur och 
resultatet validerades genom framtagning av en herrjacka som möter de framtagna kriterierna. 
Ett funktionellt plagg måste framför allt ha riktigt bra passform och komfort; specialiserade 
finesser kan bli störningsmoment för den som inte behöver dem. Funktionskläder för sport, 
träning och friluftsliv måste ofta uppfylla höga och motsägelsefulla krav; det kan krävas extrem 
rörelsefrihet, hög slitstyrka men låg vikt, väderskydd men effektiv ventilation under intensiv 
ansträngning. 

Högpulsaktivitet i vinterklimat ställer särskilda krav på klädsystemets temperaturreglerings-
förmåga och rörelsefrihet; båda är avgörande för såväl komfort som prestation. Litteratur-
översikten behandlar därför termisk och ergonomisk komfort, mönsterkonstruktion för 
rörlighet, passformsutvärdering, och beräkning av viddtillägg. Jag diskuterar även behoven av 
konstruktionsunderlag applicerbara på funktionsplagg, systematisering av passforms-
utvärdering, och preciserad terminologi. Idag krävs ofta många prototyper för att uppnå god 
passform, komfort och funktionalitet; denna tidskrävande och kostsamma process bör kunna 
effektiviseras genom dokumentation och metodstandardisering. 
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Abstract 
This bachelor’s thesis describes the development of a cross-country skiing jacket for a Swedish 
niche brand. The assignment required investigation of possibilities to diversify the garment’s 
usage range while maintaining functionality for the original target group. The concept is a 
warm, multifunctional men’s jacket in a relaxed fit, complementing the present collection. 
Market research and literature studies were used to clarify user needs, retailer requests and 
production constraints. 

Functional requirements for sportswear are tough and often contradictory: high durability at 
low weight, weatherproof yet breathable. It is essential, both for comfort and performance, that 
clothing systems for high intensity activities in cold climate have outstanding thermoregulatory 
properties and mobility; literature on thermal and ergonomic comfort, patternmaking for 
mobility, fit evaluation and garment ease is reviewed. The results were validated through the 
production of a sample garment, while striving to document the process methodically. 

Numerous samples are usually required to achieve good fit, comfort and functionality; this 
process tends to be especially time-consuming and costly for quality functional clothing. 
Benefits of consistent documentation and standardized methods are discussed, as well as the 
lack of precise terminology and of patternmaking texts applicable to functional garments, 
systematization of fitting, and fit evaluation. 
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Terminologi 
Följande definitioner syftar på begreppens användning i denna uppsats. 
  

Alfastorlek S/M/L etc, även alfanumerisk storlek, används för löst sittande eller töjbara plagg som  
trikå- och sportplagg. En alfastorlek täcker ofta in två numeriska (t.ex. Small = 36/38). 

Antropometri Kroppsmätning och läran om människokroppens form och storlek; dynamisk 
antropometri mäter kroppens dimensioner i rörelse. 

Avprovning Utvärdering av plaggets utseende och passform på testperson eller provdocka. 

Dragning Oönskad sträckning eller vridning av tyget vid avprovning. 

Drop value Skillnad mellan bröst- och midjevidd, även skillnad mellan midje- och stussvidd för dam. 

Funktionstest Testning av plagg under aktiv användning av utövare. 

Gradering Proportionerlig omformning av mönsterdelar från grundstorlek till övriga storlekar som 
ska tillverkas, enligt storleksseriens och plaggtypens specifika algoritm. 

Klädsystem Uppsättning av plagg som ger en viss funktionalitet för ett specifikt användningsområde. 

Kroppsmåttlista Vidd- och längdmått i en eller flera storlekar för en fysisk provperson, eller målgruppens 
beräknade genomsnitt. 

Läggbild Ritning av mönsterdelarnas placering på tyget inför tillskärning. 

Längdskidåkning Även skidlöpning. Åkning i högt tempo i preparerade spår, ofta som konditionsträning. 

Mikroklimat Klimat, t.ex. temperatur och fukt, i luftskiktet mellan kroppen och/eller olika klädlager. 

Modaris Mjukvarupaket för mönsterkonstruktion från Lectra Systems. 

Plaggmåttlista Lista över de viktigaste plaggdimensionerna, i en eller flera storlekar. 

Skillnadsmåttlista Lista över intervallen mellan varje storlek i en kropps- eller plaggmåttlista. 

Topptur Skidbestigning för att nå svårtillgänglig utförsåkning, eller som tävlingsgren (skidalpinism). 

Turskidåkning Skidor som transportmedel i flack eller kuperad terräng, ofta som naturupplevelse i 
fjällmiljö snarare än idrottsaktivitet. 

Viddtillägg Differens mellan kroppens och plaggets omkrets på en specifik mätpunkt. 

Vindtunnel  Testmiljö för mätning av t.ex. idrottsutövares fysiologi och biomekanik i simulerade  
miljö- och väderförhållanden såsom lutning, luftmotstånd, regn och temperatur. 
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Inledning 
Bakgrund 
Längdskidåkning har på några år seglat upp till topp-tio-listan över Sveriges mest populära 
motions- och idrottsaktiviteter; 2014 var sporten den sjätte mest populära tävlingsaktiviteten 
med ca 75000 vuxna deltagare (Riksidrottsförbundet 2014). Inom andra trendiga tränings-
former som utförsåkning, löpning och cykling har gränsen mellan mode och sportplagg sedan 
länge suddats ut (Bartels 2011; McCann 2005), men utbudet för längdskidåkare är fortfarande 
magert – flertalet varumärken håller sig till sedvanligt ”sportig” design i begränsad färgskala 
med synliga loggor. 
Min uppdragsgivare är ett konfektionsföretag som under eget varumärke tillverkar funktions-
plagg för längdskidåkning. Första kollektionen, vintersäsong 15/16, utgörs av skidställ i herr- 
och damstorlek samt accessoarer som pannband och mössor. Företaget satsar på nyskapande 
design och hög modegrad utan att kompromissa med funktion och kvalitet, och har ett nära 
samarbete med utövare. Kläderna designas för längdskidåkning, men bäraren ska också känna 
sig tillräckligt välklädd för att kunna ta en sväng på stan innan träningspasset. Inför kommande 
säsonger vill företaget bredda sortimentet för att nå nya kundgrupper; mitt uppdrag är att 
utveckla en längdskidåkningsjacka som passar utövare på olika nivåer och helst även för fler 
användningsområden. 

Tidigare undersökningar och litteraturgenomgång 
När det gäller mönsterkonstruktion, konfektions- och sömnadsteknik finns det mycket kunskap, 
erfarenhet och yrkesskicklighet hos de konfektionsföretag och tillverkare som specialiserar sig 
på funktionsplagg, men denna information blir sällan publicerad (McCann 2005) – i synnerhet 
kontra den materialvetenskapliga forskningens omfattning. 

Att funktionsmaterial måste kombineras med rätt passform och genomtänkta skärningar nämns 
av bl.a. Bartels (2011) och Ho et al. (2011), men konkreta exempel saknas. Textilvetenskaplig 
litteratur behandlar ofta fiberinnehåll, väv- och trikåstrukturer eller beredningsmetoder för garn 
och/eller tyg. Det finns också många studier av specifika typer av skyddskläder, men under-
sökningar av sport- och fritidsplagg är mer ovanligt (Laing & Sleivert 2002). Enligt Laing, 
Sims, Wilson, Niven och Cruthers (2008, s. 492) har många av studierna dessutom stora brister 
i beskrivningen av såväl testpersoner som undersökta material och plagg. 
Den vetenskapliga litteraturen om utformning av funktionsplagg är alltså ofullständig, men 
användarens behov är desto mer väldokumenterade. Bl.a. (Bechtold, Caven, & Wright 2015; 
Bougourd & McCann 2009; Gavin 2003; Holmér 2011; Rossi 2015) har beskrivit olika aspekter 
av vilka funktionella egenskaper som krävs beroende på aktivitet, klimat och ansträngnings-
nivå. Ett etablerat faktum är t.ex. att de mest kritiska faktorerna för såväl idrottsprestation som 
generell komfort är att användaren kan röra sig obehindrat och hålla sig lagom varm (Bartels 
2005; Morrissey & Rossi 2013; Watkins, S. M. & Dunne 2015b). 

Längdskidåkning som träningsform är en högintensiv aktivitet, även om många motionärer tar 
det lugnt i spåret och mest njuter av att vara ute i naturen. Oavsett ambitionsnivå krävs mycket 
god rörelsefrihet i plaggen, och funktioner anpassade för att kunna hantera temperatur-
regleringen i skandinavisk vintermiljö – vilket kan betyda sträng kyla, hård vind, snö, regn eller 
strålande sol (Rusko 2008; Wickström 2014). 
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Problemformulering 
Företagets problem är att sortimentet inte tillfredsställer hela målgruppens behov; många 
nybörjare och motionärer uppskattar varumärkets design, men upplever att sortimentet är 
inriktat på mer avancerade utövare. Plaggen är inte tillräckligt värmande för åkning i lugnare 
tempo när det är riktigt kallt och den snäva passformen riskerar att exkludera ovana åkare. Ett 
uttalat mål från företaget är att göra plaggen mer multifunktionella. Jag ska undersöka om 
samma jacka kan fungera som träningsjacka för motionärer och värmande överdragsplagg för 
elitåkare, hur användarbehoven skiljer sig mellan längdskidåkning och andra närliggande 
aktiviteter, hur det i så fall påverkar jackans utformning och huruvida den kan anpassas för fler 
sporter utan att grundfunktionen försämras. 

Företaget har en tanke om vilken funktion jackan ska fylla i kollektionen – lite varmare, med 
avslappnad passform och flexibelt användningsområde – men de flesta krav och önskemål är 
anpassningsbara. Målet är dock att jackan ska… 
..vara bekväm och lagom varm för motionärer som tränar i kallt klimat. 

..fungera som överdragsplagg vid träning och tävling för elitutövare. 

..även kunna marknadsföras mot aktiviteter som turskidor, topptur, långfärdsskridskor, 
vinterlöpning eller cykling. 
..harmoniera med befintlig kollektion men visa tydlig skillnad i funktion. 

..passa över underställ och en lättare fleecetröja. 

..kunna bäras under skaljacka. 

..vara så lätt och smidig som möjligt. 

..göra hela kollektionen mer attraktiv för nya återförsäljare. 

Produktutveckling av sport- och funktionsplagg handlar mycket om termisk och ergonomisk 
komfort (Hunter & Fan 2015). Termisk komfort syftar här på kroppens och klädernas 
temperatur- och fuktregleringsförmåga vid skiftande aktivitetsnivå och klimatförhållanden; 
plagget måste därför utformas med hänsyn till bl.a. svettningsmönster, olika slags värme-
transport, muskel- och hudtemperaturens påverkan på prestationsförmåga och kyleffekt vid 
olika vindhastighet (Fan & Tsang 2008; Ho et al. 2011; Sandsund et al. 2012). 

På området ergonomisk komfort, dvs passform och rörelsefrihet, finns mycket litteratur men få 
källor som avhandlar den aktuella tillämpningen. Flertalet läroböcker i mönsterkonstruktion 
nämner rörelsefrihet i förbigående, ofta genom upprepningar av standardmått för viddtillägg 
eller kortfattade anvisningar om lämpliga användningsområden, vanligtvis utan motivering 
(Watkins, P. 2011). Här kan studien bidra genom att t.ex. använda data från biomekaniska och 
antropometriska studier om kroppens rörelser för att härleda allmän praxis till dokumenterade 
faktakällor. 
Metod för passformsanalys är ett annat ämne med utrymme för vidareutveckling. Genom att 
sammanställa information om bl.a. avprovningsmetoder och framtagning av bedömnings-
kriterier för utvärdering av upplevd komfort, utifrån relevans för den aktuella plaggtypen, kan 
materialet tillgängliggöras för liknande användningsområden. Mitt arbete kan alltså utgöra ett 
empiriskt bidrag genom att utforska, beskriva och teoretiskt förankra ämneskunskap som hittills 
främst utgörs av praktiskt kunnande inom branschen. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att, under framtagning av en multifunktionell längdskidåkningsjacka, undersöka hur 
produktutvecklingsmetoder för funktionsplagg kan förbättras. 
Forskningsfrågor 

• Hur gör man avvägningen mellan multifunktionalitet och specialisering? 
• Hur utvärderas passform hos funktionsplagg på ett konsekvent sätt? 
• Hur tillämplig är litteraturen inom mönsterkonstruktion på sport- och funktionsplagg? 

Avgränsningar 

Jackan konstrueras enbart i herrmodell och grundstorleken Large. Fokus är passform och 
funktion genom mönsterkonstruktion, varför följande delar av produktutvecklingsprocessen 
exkluderas från rapporten: 

• Gradering 
• Materialval och -testning 
• Åtgångsberäkning och kostnadskalkyler 
• Utvärdering av sömnadslösningar genom extra prototyper och detaljmockups 
• Färgställningar och andra rent utseendemässiga designval 
• Specifikationsdokument inför produktion 
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Teoribakgrund 
Litteraturöversikten utforskar mönsterkonstruktionens betydelse för funktion och komfort, med 
temperaturreglering och rörelsefrihet i fokus. 

Vad är komfort? 
Komfort är grundläggande för mönsterkonstruktion i allmänhet och för sportplagg i synnerhet 
(Bartels 2011) – området är dock mycket komplext, och kan studeras utifrån vitt skilda 
förklaringsmodeller (Kamalha, Zeng, Mwasiagi, & Kyatuheire 2013). Klädsystemets komfort 
styrs dessutom både av plaggens individuella egenskaper och av hur lagren kombineras (Fohr, 
Couton, & Treguier 2002). Inom facklitteraturen kategoriseras ofta upplevelser av att bära ett 
plagg till 3-5 huvudgrupper; benämningarna varierar dock mellan olika studier (Das & 
Alagirusamy 2010; Geršak 2014). Följande indelning är min sammanställning av de sorters 
komfort som diskuteras av bl.a. Mecheels (1998 se Bartels 2011, s.389), Rossi (2009), Kilinc-
Balci (2011), Daanen (2015) och Choudhury et al. (2011): 

• Fysiologisk/termisk: Temperatur- och fukttransport, isolering, ånggenomgång etc. 
• Taktil/sensorisk: Känsla mot huden, mjukhet, klibbighet, kliande etc. 
• Ergonomisk/fysisk: Passform, rörelsefrihet, dimensioner i relation till kroppen. 
• Psykologisk/social: Färger, moderiktighet, effekt på självförtroende etc. 

Kläder för längdskidåkning ska skydda mot kyla och maximera kroppsrörelsernas effektivitet 
genom god rörelsefrihet och minimerat luftmotstånd (Bechtold et al. 2015). Här behandlas 
därför termisk respektive ergonomisk komfort. 

Temperaturreglering 
Temperatur är den viktigaste faktorn för upplevd komfort (Bartels 2005; Ho et al. 2011), och 
dessutom avgörande för prestationsförmågan (Sandsund et al. 2012). Att leda bort kroppsvärme 
tillräckligt effektivt för att undvika svettning utan att kyla ner kroppen till en obehaglig eller 
skadlig nivå är enligt bl.a. Gavin (2003) en svår balansgång; klädsystemets mikroklimat 
påverkas av väderförhållanden (temperatur, vindstyrka, luftfuktighet och solstrålning), 
ansträngningsnivå och metabolism (Daanen 2015; Ho et al. 2011; Rossi 2015). 
Lager-på-lagerprincipen är allmänt erkänd som det bästa sättet att klä sig för kyla (Black, 
Kapsali, Bougourd, & Geesin 2005; Rossi 2015). Skiktet närmast kroppen leder bort fukt från 
hudytan, mellanskiktet isolerar och det yttersta skyddar mot vind och väta (Ghaddar & Ghali 
2009; Giesbrecht 2003). Skikten motsvaras ofta av tre klädlager (underställ, mellanlager och 
skalplagg) men systemet kan även byggas upp genom andra plaggkombinationer, så länge 
grundprincipen är densamma (Ho et al. 2011; S. M. Watkins & Dunne 2015). 
Värme transporteras genom klädsystemet på fyra sätt: konduktion (genom ledande material), 
konvektion (med luft eller vatten i rörelse), värmestrålning samt avdunstning eller kondensation 
(Bartels 2005; Roy Choudhury et al. 2011). För att upprätthålla värmebalansen måste den 
sammanlagda värmeförlusten genom kläderna motsvara kroppens värmeproduktion (Bartels 
2011; Gavin 2003; Hes & Williams 2011). 
Klädsystem för längdskidåkning 

Sporten är en av de mest energiintensiva som undersökts – utövare på elitnivå kan under korta 
intervaller producera över 2000W, varav ca 80-85% är värmeenergi; detta höjer kropps-
temperaturen med ungefär en halv grad i minuten (Daanen 2015). Tävlingsåkare har bäst 
uthållighet vid -4 till +1°C (Sandsund et al. 2012), men temperaturer på -20 upp till +10°C är 
vanligt förekommande (Bechtold et al. 2015). 
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Muskelkraften minskar med 4-6% för varje grad som muskeltemperaturen sänks (Oksa 2002 se 
Bechtold et al. 2015, s. 257) och huttrar man av kyla förbrukas musklernas glykogenreserver 
(Daanen 2015) – men hudytan måste hållas sval för att undvika energiförlust och nedkylning 
genom svettning (Fohr et al. 2002; Rossi 2009). Kläderna måste alltså skydda mot kyla under 
pauser och lågintensiv aktivitet, men släppa ut fukt och värme vid högre aktivitetsnivå när 
kroppens värmeproduktion stiger (Ghaddar & Ghali 2009; Giesbrecht 2003). 
Kriterierna för termisk komfort skiljer sig också beroende på åkarens nivå. Elitutövare har 
kapacitet att upprätthålla en hög ansträngningsnivå under längre tid och i mer krävande terräng, 
och producerar således mer värmeenergi (Hausken, Moxnes, & Sandbakk 2014; Smith & 
Havenith 2011; Stöggl et al. 2016). Man tävlar vanligtvis i tunt underställ och racingdräkt, s.k. 
”kondom”, ett tight lycraställ som inte värmer utan minimerar luftmotstånd och transporterar 
bort svett, men tränar ofta i lösare och varmare plagg (Wickström 2014). Vanliga motionärer 
har sällan mer än en längdjacka, åker mest skidor i milt väder och prioriterar att hålla sig varma 
framför att maximera fysisk prestationsförmåga (Sandsund et al. 2012). 

Rörelsefrihet 
Design av funktionsplagg kräver enligt bl.a. Watkins & Dunne (2015a) noggrann analys av 
användningsområdets rörelsemönster: plagget måste tillåta extrema rörelser, men främst 
anpassas efter de mest frekventa momenten. Två faktorer styr kläders rörelsefrihet: materialet 
och skärningen. För maximal rörelsefrihet bör tyget vara töjbart, följsamt, lätt och tunt med 
glatt yta – men optimering av mönsterkonstruktionen är ett mer diffust ämne (McCann 2005). 
Konstruktion 

Geršak (2014) poängterar vikten av dynamisk antropometri, särskilt vid utformning av 
konstruktionsmåttlistor. Laing & Sleivert (2002) menar att standardmetoden vid konstruktion 
för rörlighet är att forma grundmönstret efter en kropp i aktiv position, så att plagget passar 
under utövandet, men sitter sämre vid neutral kroppshållning. Detta bekräftas av Watkins & 
Dunne (2015a), dock fortfarande utan att själva förfarandet klarläggs. Redan i 1800-talets 
mönsterkonstruktionsböcker omnämns att högre skurna ärmhål ökar armens rörelsefrihet - det 
har sedermera belagts genom såväl matematiska beräkningar som empirisk undersökning 
(Ashdown 2011) - och detta är fortfarande ett av ytterst få konkreta exempel som återkommer 
i litteraturen (Simões 2012). 

Enligt McCann (2005) saknas helt facklitteratur som beskriver mönsterkonstruktion för aktiva 
kroppspositioner, inte ens standardanpassningar som förböjda armbågar och knän. Bristen är 
särskilt påtaglig då specialiserad passform inte kan draperas fram på vanliga provdockor. Inês 
Simões (2012, 2013) har i sin forskning om mönsterkonstruktion för kroppen i rörelse tillverkat 
en ’aktiv’ provdocka genom att låta provpersoner bära overaller i formbart filtmaterial under 
sin dagliga aktivitet och därefter återskapa kroppens avtryck i overallen. Grundmönster 
draperade på dockan visar en oerhörd förbättring av komfort och rörelsefrihet; omfattande 
vidareutveckling krävs dock för att generalisera och skapa konstruktionsunderlag av resultaten. 

Enligt Gill (2015) är bristen på dokumentation av branschpraxis en felande länk som försvårar 
lärande, försämrar möjligheten att utnyttja ny teknik och bromsar vetenskapliga framsteg inom 
mönsterkonstruktion. McKinney et al. (2012) menar t.o.m. att hela branschens utveckling 
hämmas av bristen på grundlig dokumentation och tillförlitliga källor. För tio år sedan 
konstaterade Jane McCann ”No textbooks exist to explain the complicated development of 
articulated garment shapes and visible and hidden technical details.” (2005, s. 53) – sedan dess 
har det visserligen publicerats nyskapande koncept, Simões (2012) är ett exempel, men inga 
konkreta verktyg som kan förnya det rådande arbetssättet. 
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En aspekt av mönsterkonstruktionen som är relativt väldokumenterad, till skillnad från själva 
formskapandet, är plaggmåttens betydelse. Laing & Sleivert (2002) räknar t.ex. upp ett flertal 
undersökningar av skillnaden mellan lösa och åtsittande plagg på både rörelsefrihet och 
temperaturregleringsförmåga. Bl.a. Gill (2011, 2015) och Chen et al. (2008) beskriver ansatser 
till kvantifiering av optimal mängd viddtillägg – men ingenstans har jag funnit realistiska 
alternativ till praktisk erfarenhet och trial-and-error. 
Viddtillägg 

Utöver justering för tygets egenskaper består viddtillägg, enligt bl.a. Huang (2011), Geršak 
(2014) och Myers-Mcdevitt (2009), av statistisk (passforms-), dynamisk (rörelse-) och estetisk 
(design-)vidd. Tilläggets storlek styrs därmed både av plaggets material, funktion, passform 
och design (Chen et al. 2008; Gill 2011; Huang, H. 2011). Behovet av just rörelsevidd kommer 
av att kroppsdimensioner ökar och minskar vid rörelser (Ashdown 2011; Geršak 2014; Kirk & 
Ibrahim 1966; Wang, Mok, Li, & Kwok 2011). Ryggbredden ökar t.ex. med 13-16% vid normal 
aktivitet, och armen blir 35-45% längre vid maximal böjning av armbågen (Hatch 1993 se 
Ashdown 2011, s. 281; Kirk & Ibrahim 1966). Ärminfästningen är enligt Watkins (2011) den 
största konstruktionsutmaningen, då axeln är en kulled med stort rörelseomfång i många 
riktningar. 

Gill & Chadwick (2009) påpekar att det visserligen råder vetenskaplig samstämmighet om vilka 
konstruktionsmått som kräver viddtillägg, men det finns vitt skilda uppfattningar om tilläggens 
absoluta och relativa storlek; de kritiserar att flertalet konstruktionsböcker varken anger hur 
stort viddtillägg som inkluderats i grundkonstruktioner eller motiverar mängden ytterligare 
tillägg för olika plaggtyper. 

Passformsutvärdering 
Passform kontrolleras vanligtvis vid avprovning på provmodell och/eller provdocka, huvud-
sakligen genom visuell granskning av plaggets balans, proportioner, veck och dragningar, 
trådrak, insnittsplacering etc. (Bye & McKinney 2010; Gill 2015; Hunter & Fan 2015; Liechty, 
Rasband, & Pottberg 2010b; Shin 2013). Provning på modell ger bättre uppfattning av komfort 
och rörelsefrihet än då provdocka används, men kräver tydliga bedömningskriterier för att 
undvika påverkan från modellens personliga preferenser och andra psykologiska faktorer (Yu 
2004; Watkins, S. M. & Dunne 2015a; Bartels 2011). 

Bougourd (2007) och McConville (1986 se Ashdown 2011, s. 295) understryker behovet av ett 
systematiskt arbetssätt, inklusive noggrann analys av testpersonernas kroppsdimensioner i 
förhållande till de konstruktionsmått som använts, tydlig avgränsning mellan design och 
passform, konsekvent dokumentation av användarens upplevelse samt analys av sakkunniga 
inom passform och mönsterkonstruktion. 
Sport-/funktionsplagg bör testas på personer som själva utövar avsedd aktivitet; det ökar 
sannolikheten att deras kroppsform är representativ för målgruppen och de kan bidra med 
värdefulla synpunkter utifrån egen erfarenhet (Watkins, S. M. & Dunne 2015a). Som påpekats 
av Bougourd (2007) och Geršak (2013) bör urvalet av provpersoner helst representera olika 
delar av målgruppen. 

Yu (2004) och Fan (2009) rekommenderar att passformen testas under aktiv användning. Enligt 
Holmér (2009) bör användartest genomföras i kontrollerad miljö under simulerade 
väderförhållanden för att få tillförlitliga resultat, medan Watkins & Dunne (2015a) framhåller 
användning i rätt miljö som ett effektivt sätt att identifiera förbättringsmöjligheter under 
produktutvecklingen – förutsatt att den personliga upplevelsen kompletteras med en expert-
bedömning. 
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Metod 
Avsnittet beskriver produktutvecklingsprocessen genom följande steg: 

• Research och kravspecifikation. 
• Plaggdesign och CAD-baserad mönsterkonstruktion. 
• Utvärdering genom passformsavprovning och funktionstest. 
• Validering genom prototypsömnad. 

Förstudie 
Den preliminära behovsanalys som på förhand gjorts tillsammans med företaget bekräftades 
och vidareutvecklades genom litteraturstudier. Researcharbetet syftade till att bygga upp en 
bred kunskapsbas inför beslutsfattande och praktiskt genomförande, men inkluderade även 
fördjupade studier av utvalda fokusområden. Jag har gjort omfattande litteratursökningar inom 
mönsterkonstruktion, men även använt andra typer av data som t.ex. studier av kroppens 
svettningszoner, komfort- och säkerhetsaspekter. 

Längdskidåkning, målgruppen och alternativa aktiviteter utforskades genom eget deltagande, 
diskussion med vana utövare och informationssökning inom bl.a. idrottsmedicin. En enklare 
marknadsundersökning utfördes genom att studera utbudet av liknande produkter hos alla större 
skandinaviska webshoppar, analysera plaggegenskaper som marknadsförs av  konkurrerande 
varumärken och diskutera trender och kundpreferenser med lokala återförsäljare i Åredalen.  
Som kompletterande användningsområde utvärderas, efter förslag från företaget och dess 
största återförsäljare, följande alternativ: turskidåkning, långfärdsskridskor, topptur, terräng-
löpning och mountainbikecykling. Av dessa bedöms topptur vara mest lämpligt, då aktiviteten 
utövas i samma klimat, har snarlikt rörelsemönster och ungefär samma passformskrav 
(sammanfattad jämförelse i bilaga A). För att jackan ska fungera bra för toppturande krävs hög 
rörelsefrihet, mycket effektiv ventilation, låg vikt och flexibelt användningsområde – helst ska 
den kunna bäras som både mellanlager och skalplagg, beroende på väder (Gavin 2003; Oden 
2007). Det är också viktigt att den är  ryggsäckskompatibel och att ärmsluten passar med flera 
slags handskar (Bechtold et al. 2015; Giesbrecht 2003; Morrissey & Rossi 2013). 

Då jackan ska produceras inför vintersäsongen 17/18 undersöks praktiska begränsningar och 
ekonomiska förutsättningar för val av tillbehör och sömnadslösningar, produktionsenhetens 
utrustning och expertis etc. Faktainsamlingen avslutas genom att resultaten diskuteras med 
företaget, och utmynnar i en gemensamt formulerad lista över bl.a. funktionella behov, design-
idéer och praktiska begränsningar. Denna koncentreras ned till en tydlig kravspecifikation, 
bilaga B, där de identifierade behoven formuleras till kvantifierbara mål och organiseras i 
prioritetsordning, enligt mönstret för användarcentrerad design som beskrivits av bl.a. Ulrich 
& Eppinger (2012), Watkins & Dunne (2015b) och Geršak (2013). 

Produktframtagningen 
Figur 1 ger en översiktsbild av produktutvecklingsfasens iterativa arbetssätt. 

 
Figur 1: Förenklat flödesschema över produktutvecklingsprocessen 
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Design för funktion 

Designlinjer och plaggdetaljer styrs huvudsakligen av funktionskraven; skärningar och 
materialkombinationer bör t.ex. anpassas efter kroppens svettningsmönster (Daanen 2015). 
Formspråket inspireras av den befintliga kollektionen och jackan ska matcha en ny överdrags-
byxa som redan har en preliminär design. Först tecknar jag ett flertal förenklade konceptskisser 
som underlag för diskussion med ansvariga hos företaget. Idéerna gallras sedan och utvecklas 
i samarbete med företagets designer, granskas mot kravspecifikationen och kombineras till en 
första plaggskiss. Skissens designlinjer ritas in med krita på den gamla jackan, buren av en 
provmodell, så att dess visuella uttryck kan återges direkt på kroppen. Form och placering av 
skärningar och fickor justeras efter bärarens rörelsemönster och tillsammans med utrustning. 
Mönsterkonstruktion och provsömnad 

Konstruktionen utgår från företagets befintliga skidjacka (fig. 2), som har mycket god passform 
och rörelsefrihet. För att verifiera att mönstret är lämpligt som underlag kontrollerades 
konstruktionsmåttlistan och företagets storlekstabell (tab. 2) mot branschnormer och inter-
nationella standarder. Mönsterkonstruktionen görs digitalt i Modaris. Först omvandlas det 
befintliga jackmönstret till en modellgrund genom att plaggdetaljer skalas bort och mönster-
delarna sammanfogas till enklast möjliga konstruktion (bilaga C). Detta bevarar beprövad 
passform och skapar enhetlighet inom varumärket oavsett designförändringar (Aldrich 2012; 
H. Q. Huang, Mok, Kwok, & Au 2012). 

 
Figur 2: Företagets befintliga längdskidjacka 

Modellgrunden justeras till önskade mått och proportioner, baserat på jackans användnings-
område och uttryck. Därefter omvandlas mönstret till den nya modellen, genom att kritlinjerna 
på jackan mäts och återskapas digitalt. Efter formning av de större mönsterdelarna konstrueras 
krage, vindslå, ärmmuddar och fickdelar. 

Mönstret kontrolleras sedan med hjälp av 3D-simulering i Modaris 3DFit: en virtuell provdocka 
ställs in efter företagets måttlista, jackan monteras på dockan så att form och utseende kan 
granskas och justeringar ritas in för överföring till mönstret. Mönsterförändringarna genomförs 
och provningen upprepas tills godkänt resultat uppnåtts. Prototyp 1 sys därefter upp i två 
versioner; fickornas blixtlås sys på olika sätt, och den ena har meshfodrad krage och nederkant 
med dragsko medan den andra kantas med vikresår vid både hals och fåll. 
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Bedömningen 
Det finns beprövade avprovningsmetoder för grundmönster, anpassning för en individuell figur, 
och plaggspecifika metoder för t.ex. klassiska herrkavajer (Liechty et al. 2010b; Shin 2013), 
men ingen som kan appliceras på en sportjacka utan omfattande förändringar. 
Utvärdering av passform, komfort och funktion 

För analys av passform har jag modifierat vedertagen metod som beskrivits av bl.a. Liechty et 
al. (2010b). Baserat på analys av rörelsemönster har jag omarbetat avprovningsprotokoll (bilaga 
D) för grundmönster, genom att definiera relevanta kontrollpunkter och positioner. Modellerna 
instruerades enligt beskrivning av kroppspositioner från Aldrich, Smith & Dong (1998). Egna 
kriterier för bedömning av bl.a. balans, proportioner, volym, veck och dragningar formulerades 
för plaggtypen och användningsområdet. Bedömningen gjordes utifrån visuell granskning samt 
notering av provmodellens synpunkter. 

För funktionstestet utvecklade jag ett frågeformulär, utifrån kriterier för bl.a. rörelsefrihet, väta 
och termisk komfort som använts för utvärdering av t.ex. skyddsoveraller (Huck, Maganga, & 
Kim 1997) och långärmade funktionströjor (Laing et al. 2008); för bedömningen av termisk 
komfort använde jag en förenklad version av Holmér (2009). Frågorna formulerades enligt de 
riktlinjer för subjektiva bedömnings-skalor som används av SIS (2001). 
Genomförande 

Provmodellen bär jackan utanpå kortärmad underställströja och medeltjock fleecetröja, vilket 
bedöms motsvara typisk användning. Skärningar och funktioner testas genom provning med 
ryggsäck, vätskebälte, längdhandskar och lättare alpinhandskar. Provpersonen genomför, 
utöver standardposer för överdelsplagg, en serie rörelser speciellt utformad för att efterlikna 
utmärkande delar av längdskidåkningens rörelsemönster. Detta inkluderar armrörelser uppåt, 
framåt och bakåt med såväl böjda som utsträckta armar (Rusko 2008; Wickström 2014). 
Resultatet av visuell granskning och modellens synpunkter protokollförs, plagget fotograferas 
från flera vinklar och specifika problem markeras på plaggskiss. 

Prototyp 1 användartestas också i vindtunnel: provpersonen åker rullskidor i 15 minuter, i +2°C 
och vindstyrka motsvarande normalt luftmotstånd. Hastigheten ökas stegvis (5-20km/h) så att 
provpersonen uppnår ca 80% av maxpuls eller ansträngningsnivå 15 av 20 på borgskalan. Detta 
utförs två gånger, med skidåkning i klassisk stil respektive skate, och efteråt får provpersonen 
utvärdera jackan genom att fylla i frågeformuläret om bärandekomfort (bilaga E). Under testet 
filmar jag provpersonen snett framifrån, från sidan och snett bakifrån i slowmotion. 
Inspelningen används sedan för att analysera jackans passform under hela rörelseförloppet. 
Provmodeller 

Den första prototypen provas av på två atletiska personer, vana att träna i åtsittande kläder, och 
en person vars figur bättre motsvarar den genomsnittliga motionären och som oftast använder 
lösare kläder. Vid funktionstestet av prototyp 1 anlitas tävlingsåkare då genomförandet kräver 
mycket god skidteknik, kondition och förmåga att hantera utrustningen. Prototyp 2 provas av 
på två personer, vilka representerar motsatta delar av målgruppen. 

Provmodellerna har storlek L men med varierande kroppsbyggnad, och täcker tillsammans en 
stor del av målgruppen. De anonymiseras i text och bild, och benämns ”modell A-D”. 
Modellernas kroppsmått jämförs med grundstorlekens standardmått (tab. 1). Figurtyp beskrivs 
enligt Bellemares (2014) klassificeringssystem (fig. 3) och individuella avvikelser noteras i 
protokollet enligt Hofenbitzers (2013, s. 252) metod för figuranalys. 
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H: rak kropp, ofta 
smal 
V: atletisk med 
breda axlar och 
slanka höfter 

O: kraftig runt 
midjan i 
förhållande till 
benstommen 

X: muskulös med 
balanserade 
proportioner 
mellan över- och 
underkropp 
 

Figur 3: Kategorisering av figurtyper 

Modell A har en för längdskidåkare på elitnivå typisk fysik: lång och atletisk, markerad midja, 
slank stuss och muskulösa armar. Modell B är kortare än grundstorleken med mindre bröst- och 
stussvidd, har rak och något satt kroppsbyggnad, lång överkropp och långa armar. Modell C är 
längdmässigt proportionerlig men 5 cm kortare än grundstorleken, med muskulös kropp och 
kraftigare över- än underkropp. Modell D är lång och kraftig, längdmässigt proportionerlig men 
större nedtill än upptill: smal över axlarna men med större midjevidd än grundstorleken. 
Tabell 1: Kroppsmåttlista provmodeller 

Kroppsmått (cm) Storlek L Modell A Modell B Modell C Modell D 

Figurtyp H / X V / X O X / H H / O 

Bröst 104 104 98* 105 105 

Midja 92 90 93 93 95 

Stuss 108 106 100* 105 114* 

Ryggbredd 42 42 42 44 40* 

Överarmsvidd 33 35 32 35 32 

Kroppslängd 183 187* 179* 178* 187* 

* = måttet faller utanför storlek L 
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Resultat 
Produktframtagningen 
Design för funktion 

För att bevara kroppens värmebalans måste plagget skydda mot vind och väta men samtidigt 
släppa ut fukt (Giesbrecht 2003; Rengasamy 2011; Rossi, R. 2009). Ånggenomsläppliga 
membrantyg ger ökad komfort men otillräcklig ventilation vid intensiv aktivitet, utan måste 
kompletteras med ventilationsöppningar (Bouskill, Havenith, Kuklane, Parsons, & Withey 
2002; Ghaddar & Ghali 2009; Ho et al. 2011; Ruckman, Murray, & Choi 1999). Vindslån 
framtill förses därför med tryckknappar i brösthöjd och vid överkanten, vilket håller jackan på 
plats även om hela blixtlåset öppnas. Bröstfickan utgör en extra ventilationsöppning som enkelt 
kan justeras även med ryggsäck. 

Ryggen är det område som svettas mest vid ansträngning (Fan & Tsang 2008; Smith & 
Havenith 2011), och övre delen av ryggen, axlar och armar är de delar av överkroppen som 
expanderar mest vid rörelse (Aldrich et al. 1998; Francis 2002; H. Q. Huang et al. 2012; Huck 
et al. 1997; Sohn 2012; Wang et al. 2011). Dessa faktorer styr placeringen av jackans två 
huvudmaterial (båda elastiska, vattenavvisande och slitstarka); vind- och vattentätt membran-
tyg framtill, och ett mer följsamt och töjbart tyg på baksidan (vitt resp. grått i fig. 4). 

 

 
Figur 4: Underlag till första prototyp 

Modellen är ryggsäckskompatibel: jackan har inga fickor mitt på ryggen, är helt slät nedtill för 
att inte skava under höftbältet och framfickornas position ska hamna mellan ryggsäcksbanden. 
Blixtlåset är likt den befintliga jackan förskjutet åt sidan; placeringen lämnar plats för en större 
bröstficka och minskar risken att flera blixtlås hamnar över varandra när man bär flera lager, 
vilket annars kan bli stelt och obekvämt. Ärmarna avslutas med en elastisk mudd, vilket tillåter 
ett vidare ärmslut som varken blir bylsigt eller kräver kardborrband eller dragsko för justering. 
Mönsterkonstruktion och provsömnad 

Grundstorleken L ligger nära C152, alltså något över medellängd med normal kroppsbyggnad 
(Cednäs 1976). Vid användning av alfastorlekar rekommenderas 8-centimetersintervaller med 
108 cm bröstvidd som storlek L (SIS 2013),  företagets kroppsmåttlista ligger alltså en numerisk 
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storlek lägre. Proportionerna motsvarar en normal kroppstyp med 12cm drop value. En atletisk 
figur har 12-20 cm drop value; ±6-10 cm ger en korpulent figur (Bellemare 2014). Storleks-
intervallerna som anges i företagets storleksguide täcker in alla figurtyper utom den överviktiga, 
men passar bäst för normal till atletisk kroppsbyggnad med något slankare underkropp. Detta 
överensstämmer med företagets målgrupp; jag gör därför inga större förändringar av företagets 
grundpassform. 
Tabell 2: Företagets kroppsmåttlista för herrstorlekar 

Kroppsmått (cm) S M L XL 

Bröst 92 98 104 110 

Midja 80 86 92 98 

Stuss 96 102 108 114 

Kroppslängd 175 179 183 187 

Motsv. C-storlek 46 48-50 52 54-56 
     

Eftersom mönstret bygger på ett beprövat plagg krävs ingen viddförändring för att uppnå god 
passform och rörelsefrihet; vidden ökas utifrån material, funktion och design. För att göra 
jackan mer värmande krävs tillräcklig vidd för att skapa ett isolerande luftskikt, och rymma ett 
isolationslager under. Materialen är något tjockare och mindre töjbara än de som används i den 
lättare jackan, vilket kompenseras med viddökning för att jackan inte ska kännas trängre. 
Utöver tekniska anpassningar tillkommer designaspekten; utseendet ska harmoniera med den 
befintliga jackan, men ge ett ledigare intryck och signalera att plagget är mer värmande. 

Figur 5: Förändring av jackans viddtillägg under arbetsprocessen 

Diagrammet i fig. 5 visar utvecklingen av jackans viddtillägg: företagets befintliga jacka som 
orange kvadrat, prototyp 1 och 2 i rött, och samlad facklitteratur som grå cirklar. Viddtillägget 
baseras trots stretchmaterialen på ett kroppsnära plagg i stumt tyg; jackan ska inte sitta så tight 
att stretchen krävs för att den ska passa, töjbarheten ger bara extra komfort och garanterar att 
rörelsefriheten inte begränsas. 

 

Måtten hämtas från läroböcker i mönsterkonstruktion (Haggar 2004; Hofenbitzer 2013; Kim & Kim 2014; Krolopp, 
Stofer, & Stiegler 1994), passform (Liechty et al. 2010b; Rasband & Liechty 2006) och konfektionsteknik (Lee & Steen 
2014; Myers-Mcdevitt 2009). Referensmåtten är rekommenderat minimivärde för kroppsnära ytterplagg i vävt 
material, utöver det tillägg som troligen inkluderats i grundkonstruktionen (generellt -0,5cm till +5cm beroende på 
mått (Gill & Chadwick 2009)). 
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Figur 6: Virtuell avprovning (planerade ändringar i rött) 

Den första 3D-avprovningen (fig. 6) visar att storlek och proportioner stämmer, men skär-
linjerna avviker från skisssen – framförallt den bakre raglansömmen och ärmsömmarna måste 
justeras. Raglanskärningen sänks baktill och dras längre in mot nackens mitt, vilket förbättrar 
jackans vind- och vattenresistens då framsidans membrantyg täcker större del av axelpartiet. 
Ärmsömmarna rätas ut och flyttas framåt så att över- och underärmen blir mer jämnstora. Det 
ger ett mer balanserat utseende och förbättrar rörelsefriheten då det mest töjbara tyget utgör 
större andel av ärmen. Efter ändringarna görs en ny 3D-simulering (fig. 7 och bilaga ?) och 
mönstret godkänns för sömnad. Se även bilaga C för mönsterutvecklingen fram till prototyp 1. 

Figur 7: 3D-simulering av prototyp 1 
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Bedömningen 
Bedömningsformuläret för funktionstest (bilaga E) fokuserar på den subjektiva upplevelsen av 
att ha på sig och utöva avsedd aktivitet i plagget; syftet är att systematisera datainsamlingen så 
att uppgifter om bärandekomfort blir tillräckligt mät- och verifierbara för att komplettera 
avmätning och visuell bedömning som beslutsunderlag i produktutvecklingsarbetet. 
Kombinerat med avprovningsprotokollet (bilaga D) inkluderar det de faktorer som oftast 
används som inköpskriterium: fysisk, estetisk, praktisk och social komfort (Shin 2013). 
Prototyp 1 

Jackan är bekväm, har god rörelsefrihet och proportionerligt fördelad vidd. Provpersonerna som 
funktionstestat jackan tycker att den känns tung och klumpig i jämförelse med vanliga tränings-
kläder, men skulle gärna använda den som alternativ till tejpade skalplagg vid dåligt väder – en 
kommentar är att jackan vore perfekt som överdragsplagg när personen arbetar som skid-
instruktör. Storleken upplevs normal för en sport-/friluftsjacka, längden känns och ser naturlig 
ut på alla modeller trots 8 cm skillnad i kroppslängd (bilaga F). Det mest problematiska området 
är axelpartiet och ärmisättningen, främst baktill; en bubbla uppstår på baksidan av axeln (fig. 
8), och tyget veckas längs med raglansömmen. 

Figur 8: Veckbildning vid bakre raglansöm 

Det till synes överflödiga tyget vid axeln 
behövs för att jackan inte ska strama över 
ryggen vid armrörelser framåt och uppåt 
(fig. 9, t.h.). Problemet är sömmarnas form 
som hindrar tygets naturliga fall. Genom 
att förskjuta ärm- och ryggsömmarna, fig. 
8, jämnas de skarpa hörnen ut och tyget 
lägger sig slätare utan att särskilt mycket 
volym försvinner.  

Figur 9: Flyttade sömlinjer och borttagen vidd 

Jackan är också lite stor i midjan, även på modell B som har något rund figur (bilaga F 2:3). 
Midjan tas in och skärlinjernas vinkling förstärks för att ge jackan ett mer sportbetonat och 
smickrande utseende (fig. 10). 
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Figur 10: Mönsterförändringar efter första avprovningen 

Kragen känns lagom stor både med och utan fleecetröja under, och ärmmudden sitter bekvämt 
både utanpå och inuti såväl alpinhandskar som kraftigare längdhandskar. Fickornas form och 
placering fungerar utmärkt, men höger framficka tas bort då provpersonerna anser att jackan 
bör ha antingen två handfickor eller ingen alls. Alla föredrar dragsko i nederkant, men de har 
inga särskilda åsikter om kragens avslutning; jag väljer att fortsätta med den meshfodrade 
varianten för maximal fukttransport. Övriga mönsterförändringar är främst finjustering av 
skärlinjer och detaljer (fig. 10). 

Figur 11: Justerad plaggskiss 

Prototyp 2 

3D-simulering av det justerade mönstret (fig. 12 och bilaga I) visar att bakre ärmsöm ligger rakt 
och jämnt, bålen har ett mer slimmat utseende och sidpanelens rundning ger ett harmoniskt 
intryck. 
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Figur 12: Mönsterkontroll med utsträckt respektive uppkavlad ärm 

Avprovningen visar att passformen förbättrats; modell A (bilaga ?) uttrycker att jackan känns 
betydligt skönare och mer lagom i storlek. På modell D (bilaga ?) är jackan stor över rygg och 
axlar men sitter snävt nedtill, vilket är rimligt med tanke på modellens figurtyp (tab. 1). 
Raglansömmen lägger sig snyggare både fram och bak, men den rundade formen behöver rätas 
ut ytterligare något för att eliminera den veckbildning som syns i fig. 13. Av estetiska och 
produktionstekniska skäl görs sedan mindre justeringar: bröstfickan flyttas några millimeter, 
muddarnas form jämnas till, stämhack och sömsmåner korrigeras, mönsterdelarnas trådriktning 
anpassas för läggbildsoptimering etc.  

Figur 13: Raglansöm, prototyp 2 på modell A 

Jackan har god rörelsefrihet och känns nu varken trång eller bylsig, den har ventilations-
möjligheter och kan kombineras med förekommande utrustning. Den väger 492g och inkluderar 
bara två trims (resårsnodd och stopper) och en sömtyp (knapphål) som inte redan ingår i 
produktionen. Prototyp 2 uppfyller alla viktiga punkter i kravspecifikationen, och i samråd med 
företaget beslutas att jackan ska inkluderas i kommande kollektion. Detta innebär bl.a. 
gradering, vidareutveckling av detaljsömnad, åtgångsberäkning och kostnadskalkylering, 
färgsättning och produktion av specifikationsdokument inför tillverkning. 
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Diskussion 
Funktionsplagg definieras ofta som ”plagg av funktionsmaterial” – vilket helt förbigår mönster-
konstruktionens avgörande betydelse. Detta kan ses som undervärdering av hantverk relativt 
högteknologi; det handlar också om områdets outvecklade terminologi, exemplifierat nedan. 
Jag diskuterar främst konstruktion för (multi)funktion, dokumentation och metodutveckling. 

Konstruktion 
Att metoder för mönsterkonstruktion måste dokumenteras och teoretiseras påpekas av bl.a. Gill 
& Chadwick (2009) och McKinney et al. (2012). För mig har avsaknad av klara definitioner 
och bristfällig fackterminologi försvårat beskrivning och analys av metodval under 
konstruktionsarbetet. När tekniken dessutom måste ”transponeras” mellan manuell och CAD-
baserad konstruktion förvärras begreppsförvirringen. Bristen på gemensam nomenklatur gör 
det svårt att tolka och jämföra olika konstruktionssystem, särskilt när instruktioner beskriver 
procedur utan hänvisning till metod. Liechty et al. (2010a) kritiserar t.ex. den konventionella 
mönsterförändringstekniken ”slash-and-spread”, och lanserar egna alternativ som ska ge bättre 
passform och tillåta större förändringar utan distorsion av designlinjer; vilken den principiella 
skillnaden mellan metoderna är förklaras dock inte. 

Diagrammet på sida 19 illustrerar en aspekt av min arbetsprocess, och bekräftar samtidigt den 
svårighet att tillämpa teoretiska modeller som beskrivits av bl.a. McKinney et al. (2012). Att 
viddtilläggets kraftiga variation i förhållande till litteraturen inte avspeglas i den upplevda pass-
formen, trots att bäraren enligt Ashdown & DeLong (1995) kan uppfatta plaggmåttsskillnader 
på ned till 5 mm, kan ses som ett exempel på att tillgängliga läromedel i mönsterkonstruktion 
inte täcker konfektionsbranschens behov. Jag använder termen viddtillägg för differensen 
mellan kropps- och plaggmått, motsvarande engelskans ease. På svenska används oftast 
rörelsevidd i samma betydelse – något missvisande då ease även inkluderar fler typer av tillägg. 

Bredd och specialisering 
Behovet av rörlighet är detsamma för alla längdskidåkare, men för termisk komfort förändras 
kravprofilen drastiskt beroende på åkarens styrka, uthållighet och skidteknik. En jacka som 
elitmotionärer använder i kraftig kyla och hårt väder, och som överdragsplagg för att undvika 
nedkylning vid tävling och längre träningspass, blir lagom varm som allroundjacka för utövare 
på lägre nivå. Den här jackan kan alltså användas av åkare på olika nivå genom att fylla olika 
funktioner beroende på användarens behov. 

Målet var att göra jackan multifunktionell utan att exkludera den ursprungliga målgruppen; 
valet av topptur som kompletterande användningsområde baserades på kompatibilitet med 
längdskidåkning. Företagets tydliga profilering och höga trovärdighet inom sin nisch hade 
prioritet; jag beslöt t.ex. att inte göra innerfickor för stig-hudar då det skulle bli onödigt tungt 
och klumpigt vid längd-skid-åkning. 

Avprovning och utvärdering 
Virtuell avprovning, kroppsscanning och 3D-baserad mönsterkonstruktion beskrivs ofta som 
konstruktionsbranschens framtid, men tekniken är fortfarande inte helt mogen. Virtuell 
avprovning effektiviserar arbetsflödet och sparar resurser genom att minska antalet fysiska 
sömnadsprover (Bye & McKinney 2010; Huang, H. 2011; Lee & Steen 2014). Detta är särskilt 
relevant för funktionsplagg, då materialen ofta är både dyra och miljöbelastande. Den kräver 
dock dyra investeringar i programvara och utbildning, och ersätter inte all traditionell provning. 
I detta fall sparade 3D-simuleringen tid, men t.ex. problemen med raglansömmen på prototyp 
1 upptäcktes inte före sömnad. 
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Traditionell passformsbedömning kräver genomgripande anpassningar vid utvärdering av 
funktionsplagg; Gill (2015) noterar t.ex. att kriterier som kontroll av trådriktning, insnitts-
placering och sömpositioner blir meningslösa för plagg med mycket stretch, avvikande 
skärningar och vridna eller sammansatta mönsterdelar. Han påpekar även att de passforms-
kriterier som vanligtvis diskuteras inom akademin inte överensstämmer med konfektions-
industrins verklighet. Jag upplever även skillnader mellan personer med olika yrkes- och 
utbildningsbakgrund, vilket tillsammans med brist på standardiserade facktermer gör det 
svårare att komma överens om och uppnå önskat resultat. 

Metodutveckling 
Då jag ser ett klart behov av metodutveckling för utvärdering av avprovning, särskilt 
dokumentation av provpersonens upplevelse, försökte jag systematisera arbetsgången. 
Projektet är litet, jag kan inte dra några generella slutsatser. Systematisk hantering av ursprungs-
data, konstruktion och utvärderingsresultat har dock uppenbara fördelar (t.ex. spåra felkällor, 
återanvända tidigare arbete, undvika fördröjningar och förlust av kunskap och data vid byte av 
personal eller leverantör, förebygga felkommunikation). 
Nyttan av standardiserad metod och terminologi syns tydligast när olika personer och yrkes-
kategorier måste använda och/eller jämföra samma information, t.ex. då många plagg provas 
av vid samma tillfälle eller när flera team eller avdelningar arbetar parallellt. Även en mycket 
liten organisation tjänar på att arbeta metodiskt och tidigt etablera rutiner; strukturerad data-
hantering gör det lättare att upptäcka både positiva och negativa mönster. 

Tendensen att falla tillbaka i gamla vanor är stark; det upplevs tidskrävande och onödigt att 
dokumentera enskildheter vid avprovningstillfället istället för att gå direkt till tolkning och 
problemlösning. Rutiner och protokoll måste därför göras så användarvänliga som möjligt, och 
alla punkter måste kännas relevanta för att man inte ska tröttna. Trots att det krävs tid, disciplin 
och innebär kostnader att implementera ett nytt utvärderingssystem i en större organisation, och 
det kan ta tid innan man ser nyttan i en mycket liten organisation, men jag tror att investeringen 
i de allra flesta fall skulle löna sig. 
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Slutsatser 
Hur gör man avvägningen mellan multifunktionalitet och specialisering? 
När funktionskläder diskuteras hamnar ofta tekniska detaljer och specialiserade funktioner i 
fokus, så även inom detta projekt, men det framträdde allt tydligare att passform och generell 
komfort väger tyngre – vilket bekräftades av responsen från provpersonerna. I slutändan 
används enkla plagg man trivs i medan avancerade specialplagg med sämre passform hänger 
oanvända. Specialiserade plaggdetaljer används inte alltid eller av alla, medan “fel” detaljer är 
ett konstant störningsmoment. Mönsterkonstruktion för multifunktionalitet handlar således inte 
om att addera detaljer som möjliggör ett bredare användningsområde, utan om att eliminera 
detaljer som kan omöjliggöra det. Under produktutvecklingen måste relevanta likheter och 
skillnader mellan olika användningsområden identifieras, och krav och önskemål rangordnas 
på ett medvetet sätt. 
Hur kan passform hos funktionsplagg utvärderas på ett konsekvent sätt? 
Sportplagg utvärderas ofta av varumärkesambassadörer eller testteam, professionella utövare 
som ger feedback på funktion och passform under produktutvecklingen. Informationen kan 
dock vara svår att tolka och använda på ett bra sätt. Resultatet skulle bli mer tillförlitligt med 
en systematiserad metod – kvantifierbara faktorer skulle t.ex. göra det lättare att se mönster för 
att identifiera återkommande passformsproblem eller skilja modellspecifik passform från 
varumärkets stuk och provpersoners personliga smak. Mitt resultat bekräftar att feedback från 
utövare är värdefullt, men jag saknade instrument för att registrera, organisera och värdera 
informationen. Med standardiserade avprovningsmetoder kan resultat av passformsutvärdering 
verifieras mer konsekvent – särskilt viktigt för funktionsplagg, där konstruktionen ofta är 
komplicerad och krav på passform och rörelsefrihet höga. 

Hur tillämplig är litteraturen inom mönsterkonstruktion på sport- och funktionsplagg? 
Under konstruktionsarbetet har jag inte kunnat ta särskilt mycket stöd i litteraturen, då varken 
professionell metod eller applicerbara konstruktionslösningar finns tydligt beskrivna. Mönster-
konstruktionsböcker innehåller sällan motiveringar eller bakgrundsinformation; även om fack-
litteraturen bygger på beprövad kunskap saknar jag förklaring av grundläggande teoribildning, 
vilket skulle förankra och fördjupa förståelsen, och ge underlag för metodval och källkritik. Det 
finns förstås enorm kompetens hos många företag, men ofta i form av proprietär information 
och odokumenterad praxis. Att sammanställa och tillgängliggöra data skulle underlätta lärande, 
tillåta experter att bygga vidare på den samlade kunskapen och förhoppningsvis åskådliggöra 
mönsterkonstruktionens roll. 
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Slutord 
Arbetet kan komma till nytta genom att beskriva och tillgängliggöra information som hittills 
främst består av odokumenterad yrkeskunskap, och förhoppningsvis vara till praktiskt bruk då 
t.ex. avprovningsmetoden kan tillämpas vid utveckling av andra plaggtyper. Det kan även vara 
intressant för utomstående, kanske inom andra delar av konfektionsbranschen, att få inblick i 
designteknikerns arbetsområde. 
Samarbetet med uppdragsgivaren har varit utvecklande såväl yrkesmässigt som personligt, och 
jag är tacksam över att ha fått ta mig an en så rolig utmaning. Jag hoppas att mitt arbete lagt 
grunden för en framgångsrik och hållbar produkt. 

Uppslag för fortsatt forskning: 

• Mönsterkonstruktionens roll i optimering av egenskaperna hos funktionsmaterial. 
• Dokumentation av mönsterkonstruktion för sportplagg, t.ex. olika sätt att uppnå rörlighet. 
• Standardisering av avprovningsmetoder för andra plagg än grundmönster. 
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Bilaga A: Utvärdering av kompletterande aktiviteter 
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Bilaga B: Kravspecifikation 

 Design Funktioner Konstruktion Övrigt 

Nödvändigt 

Krage men ej huva Minst 1 utvändig + 1 
invändig ficka 

Kroppsnära men ej 
tight 

Max 2500kr till 
konsument 

Hellångt blixtlås fram Max 4 blixtlås Lösare än befintlig 
jacka 

Vikt ≤550g i stl L 

Vind-/vattentätt 
material framtill 

Plats för mobil, 
pengar/kort + nycklar 

Fri rörlighet för armar, 
särskilt uppåt/framåt 

 

Viktigt 

Använd helst bara 
befintliga trims 

Plats för tunna vantar 
eller mindre accessoar 

Så mycket stretch som 
möjligt 

Ska kunna 
marknadsföras mot 
minst två aktiviteter 

Matcha byxan Ventilationsmöjlighet   

    

Bonus 

Nyskapande design Ärmfåll som passar 
både utanpå och inuti 
lättare handske 

Åtgång av olika 
material anpassad efter 
tygkostnad 

Under 2000kr till 
konsument 

 Anpassad för ryggsäck Anpassa skärningar för 
effektiva läggbilder 

Vikt <500g i stl L 

 Plats för stighudar   
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Bilaga C: Mönsterförändringar fram till prototyp 1
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Bilaga D: Avprovningsprotokoll 

L Kroppsmått cm Kommentar L Kroppsmått cm Kommentar

104 Bröstvidd 42 Ryggbredd

92 Midjevidd 85 Armlängd

108 Stussvidd 33 Överarmsvidd

42 Rygglängd 183 Kroppslängd

Figurtyp:  H  V  X  O

Fotografera framifrån, bakifrån & från höger sida. Mönsterförändringar markeras på plaggskiss.

Kontrollpunkt Ja Nej Kommentar

Plagget är symmetriskt och balanserat

Plagget sitter bekvämt och har fin siluett

Vidden är balanserat fördelad

Lagom rörelsevidd: Bröst

Lagom rörelsevidd: Midja

Lagom rörelsevidd: Stuss

Axel- och ärmsömmar är rätt placerade

Fållen är balanserad och i rätt höjd

Halsringningen har rätt form och storlek

Ärmhålet har rätt form och storlek

Alla skärningslinjer är rätt placerade

Ärmen är lagom lång

Lagom rörelsevidd: Ärmar

Inga veck eller dragningar bak

Inga veck eller dragningar fram

Rörelseschema kan utföras obehindrat

Övriga kommentarer på plaggets passform, funktion eller utseende:

Avprovningsprotokoll: Överdelsplagg, herr

© Hanna Tullbrink Agestam 2016

Datum……………….……… Style #…………….……………… Provperson……………………….…..….. Prototyp………………..……..…
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Bilaga E: Bedömningsformulär för användartest

Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver hur du känner dig just nu:

Bekväm Obekväm

Bra humör Dåligt humör

Trött Utvilad

Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver plagget du bär:
Följsam Stel

Lätt att ta på och av Svår att ta på och av

Full rörlighet för armar Begränsad rörlighet för armar

Lätt att röra sig i Svår att röra sig i

Bekväm Obekväm

Smickrande Osmickrande

Varm Kall

Sitter löst Sitter tight

Lätt Tung

Övriga kommentarer på plaggets passform, funktion eller utseende:

Utvärdering av upplevd passform och komfort för överdelsplagg

© Hanna Tullbrink Agestam 2016

Datum Provperson # Modell # Prototyp # Användningstid
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Bilaga F: Avprovning av prototyp 1 
Provmodell A 
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Provmodell B 
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Provmodell C 
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Bilaga G: Avprovning av prototyp 2 
Provmodell A 
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Provmodell D 
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Bilaga H: Måttlistor för produktutveckling 
 

 
 

Progressionsmåttlista 

Point of 
measure 

Kropp 150301 Proto 1: 
Mönster 

Proto 1: 
Plagg 

Proto 2: 
Mönster 

Proto 2: 
Plagg 

Final 

Chest 104 112,5 119 120 119 116  

Waist 92 102,5 110 110 105 105  

Bottom hem 108 112,5 120 117 116 114  

CF length  64,5 64,5 63 64 64  

Neckline  45 47 47 47 48  

Top of collar 42 44 45 46 45 46  

Sleeve length  85 84 84 85 85  

Bicep 33 44,5 50 49 50 50  

Elbow  36,5 40 39 38,5 39  

Sleeve hem 19 17,5 22 22 22 22  

CB length  74,5 74 73,5 74 74  
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Bilaga I: 3D-simulering för mönsterkontroll 
Prototyp 1 
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Prototyp 2 
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