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Sammanfattning  
Denna studie är en kandidatuppsats i designteknik. Bakgrunden till arbetet är en fältstudie 
som genomfördes våren 2019. Fältstudien spenderades på ett modeföretag, specifikt på en 
avdelning som tar fram damkläder. Under den tiden jobbade avdelningen med att ta fram 
plagg för kvinnor som är kortare än genomsnittet. Det gav upphov till idén att undersöka 
området närmare eftersom det är stor efterfrågan på dessa specialstorlekar. Syftet med studien 
är att identifiera skillnader i mått och passform mellan en storlek för medellånga jämfört med 
en kortare storleksserie, samt att analysera marknadens utbud av nämnda specialstorlek.  

I arbetet med studien togs tre grundmönster för blus fram. Första grundmönstret utgick från 
en standardmåttlista för en genomsnittslängd. De andra två konstruerades för kvinnor under 
genomsnittslängd. Den ena togs fram efter marknadens kroppsmått och den andra utifrån en 
standardmåttlista under medellängd, för att kunna påvisa differenser i passform. Därefter 
verifierades passformen genom avprovning på personer under genomsnittslängd. Resultatet 
efter avprovningarna visade att grundmönstret skapat efter standardmåttlistan hade bättre 
passform än marknadens mönster.  

Nyckelord 
Kroppslängd • Kroppsmått • Passform • Grundmönster • Marknadsundersökning  

Abstract 
This report is a bachelor essay in garment technology. The background for this report is a 
field study that took place during spring 2019. The field study was carried out at a fashion 
company, specifically at a department that produces women’s clothes. During that period the 
department was in the process of creating garments for women of short stature. That sparked 
the idea to investigate the field a bit closer, due to the big demand for well fitted garments 
among shorter women. The aim of the study is to identify differences in fit between a size for 
women of average height and women of shorter stature, and to analyze the market’s 
assortment of shorter sizes.  

In this study three basic patterns were constructed. The first pattern was created from a 
standard measurement chart for women of average height. The other two was constructed for 
shorter women. One was developed according to the market’s body measurements and the 
other based on a standard measurement chart for women below average height, to be able to 
determine differences in fit. The fit was then verified through fittings on models of shorter 
stature. The result showed that the pattern developed from a standard measurement chart had 
a better fit than the pattern based on the market’s body measurements. 
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Förord  
Denna studie är skriven av intresse för att få mer förståelse för kroppslängdens påverkan på 
passformen, specifikt hur ett plagg måste justeras för att passa en kortare kroppslängd. 
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Anni Lundkvist Grönberg  
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Terminologi 
Anatomisk midja – Området på kroppen där midjan är som smalast 

Antropometri – Kroppsmätning, läran om människors kroppsmått 

Grundliv – I denna studie: ett grundmönster för ett plagg som täcker övre delen av kroppen 

Grundmönster – Baskonstruktion utan designdetaljer. Utgångspunkten vid konstruktion av modeller.  
Standardstorlek – I denna studie: storlek 38 för kroppslängd 168 cm 

Insnitt – Intag av tyg för att skapa form på ett plagg 

Kroppsmått – Mått som tagits efter specifika ställen på kroppen 

Kroppsmåttlista – Sammanställning av kroppsmått i en tabell  

Lectra Kaledo Style – Programvara för att skapa illustrationer 

Lectra Modaris – Programvara för mönsterkonstruktion 

Lectra 3D Prototyping – Programvara för virtuell avprovning 

Medellängd/Genomsnittslängd – I denna studie: kroppslängd 168 cm 

Passform – Plaggets utseende i kombination med komfort när det sitter på kroppen/provdockan 

Petite – Kläder för personer under 160 cm 

Plus Size – Kläder i större storlekar, från storlek 44 och uppåt 

Plus Size Petite – Kläder i större storlekar för personer under 160 cm 

Raksöm – Stygntyp. Stygn placerade efter varandra i en rak linje.  

Rörelsevidd – Viddmått utöver kroppsmått tillagda i plaggets konstruktion för att främja rörelse 

Standardmåttlista – I denna studie: måttlista för kroppslängd 168 cm 

Storleksserie – I denna studie: Ett spann av storlekar inom en specifik kategori 

Sömsmån – Området mellan sömmen och tygkanten  

 
Figur 1 Termer för grundmönster 

A – Bystvidd E – Ärmlängd  
 

B – Midjevidd F – Livlängd bak 
 

C – Livlängd fram G – Ärmhålsdjup 

D – Bysthöjd (mätt från nackkota till bystens högsta punkt) 
 

H – Insnitt 

 I – Ärmkulle 
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1 Inledning 

1:1 Bakgrund 

Bakgrunden till denna undersökning är en fältstudie som spenderades på ett modeföretag 
inom konfektionsbranschen. De erbjuder en bred variation av produkter och riktar sig till 
både kvinnor, män och barn i olika stadier i livet. Företaget har sett att det finns en stor 
efterfrågan på petite-storlekar och ska nu börja producera det. Petite riktar sig till kvinnor 
som är kortare än genomsnittet. 
 
Efterfrågan efter dessa storlekar ökar årligen. Idag finns det många företag på marknaden som 
erbjuder nämnda specialstorlek men trots det är det många kunder som fortfarande upplever 
en svårighet med att få tag på välsittande plagg (Kim, Song & P. Ashdown 2016). Det kan 
bero på att det råder delade meningar om vad benämningen petite innebär. En vanlig 
missuppfattning är att en petite person är smalare än genomsnittet när det egentligen handlar 
om längd (Chun 2007).  
 
Den här studien är nödvändig för att bidra till ökad förståelse för vad som skiljer sig mellan en 
storlek för en medellång kvinna jämfört med en kvinna under medellängd. Studien undersöker 
också marknadens kroppsmåttlistor jämfört med en standardiserad kroppsmåttlista. 

1:2 Tidigare undersökningar och litteraturgenomgång  
Tidigare forskning visar att en stor procentsats av befolkningen inte är medellånga vilket gör 
att de har svårt att hitta kläder med bra passform (Kim, Song & P. Ashdown 2016). Ändå så 
tar de flesta företag fram plagg för en medellång målgrupp. Enligt STU (1979) är det endast 
40 % av befolkningen som passar i en standardstorlek, bilaga 1.  
 
I artikeln ”Women’s petite and regular body measurements compared to current retail sizing 
conventions” (2016) skriver författarna om hur marknaden ser ut idag för en kortare 
målgrupp. De flesta företag skapar plagg för kunder med en genomsnittlig längd men siffror 
pekar på att det endast representerar en liten del av samhället. Kvinnor under 162 cm 
representerar 54 procent av populationen i åldrarna 18–35 år. Av alla specialstorlekar är 
marknaden för petite den som växer fortast, men ändå uppger ungefär hälften av alla kvinnor 
som är under 160 cm att de har svårt att hitta plagg som sitter bra.  

I den här studien undersöker författarna ifall nuvarande storlekserier för kvinnor under 160 
centimeter återspeglar verkliga kroppar. De fokuserar även på att analysera och kategorisera 
kortare kvinnors kroppsformer, samt föreslår primära kroppsmått som bas för varje figur. 
Målet är att påvisa var företagen behöver justera sina storlekar för att förbättra passformen.  

För att kunna genomföra studien har data från en undersökning av kroppsskanningar använts. 
Med hjälp av nämnda data har Kim m.fl. (2016) kunnat jämföra kroppsmått av kvinnor med 
en genomsnittslängd jämfört med kvinnor med en kortare längd. De analyserade även 
skillnader mellan standard- och petite-storleksserier från 14 olika företag jämfört med datan. 
Kriterier för att företagen skulle få vara med i studien var att de erbjöd både standard- och 
petite-storlekar, samt hade en försäljning över 500 miljoner dollar. Med hjälp av dessa 
analyser kunde de sedan definiera olika kroppsformer för petite-kvinnor.  

Resultatet från jämförelsen mellan kroppsmåtten visade att den kortare målgruppen har ett 
betydligt lägre medelvärde vid vertikala mått än standardgruppen. Utifrån resultaten 
rekommenderar Kim m.fl. (2016) att minska längd-måtten vid framtagningen av plagg för 
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personer under 160 centimeter. I företagsanalysen upptäcktes det att det var stora skillnader 
mellan datan från kroppsskanningen jämfört med företagens mått. De största skillnaderna låg i 
byst-, midje- och höftvidd. Måtten skiljde sig från företag till företag vilket kan bero på vilken 
typ av målgrupp de riktar in sig på eller att de missförstått definitionen av petite. 

För att kunna definiera olika kroppsformer för personer under 160 cm användes en metod som 
kallas klusteranalys. Med hjälp av klusteranalysen togs fyra olika kroppstyper fram. Första 
gruppen hade kortare överkropp med en underkropp av genomsnittlig längd. Andra gruppen 
var motsatsen till grupp 1, längre överkropp med kortare ben. Grupp 3 ansågs vara ”idealisk” 
med över- och underkropp i proportion till varandra. Den sista gruppen hade större volym och 
definierades därför som plus size petite. 

1:3 Problemformulering  
Passformsproblem som uppkommer till följd av att kunden är kort är svåra att rätta till på ett 
bra sätt i efterhand. Plagget blir för långt men det räcker inte att bara korta av på längden 
eftersom hela kroppen minskar proportionerligt. Därför krävs det att mönstret är justerat från 
början. I nuläget är det svårt att hitta information om hur ett mönster ska justeras för att passa 
en kund som är kortare än genomsnittet. Ett annat problem som upptäcktes vid efterforskning 
på ämnet är att det råder en okunskap om vad en petite-storlek är, både på marknaden och 
bland kunder (Liu 2011). 

1:4 Syfte  
Syftet med studien är att identifiera skillnader i passform mellan en standardstorlek och en 
kortare storleksserie. Syftet är även att analysera marknadens kroppsmåttlista jämfört med en 
standardmåttlista under medellängd för att se vilken som bäst representerar målgruppen.  

1:5 Frågeställningar  
• Vad skiljer sig mellan en standardstorlek jämfört med en storlek för kvinnor under 

medellängd? 
• Hur skiljer sig marknadens kroppsmåttlistor för kvinnor under medellängd jämfört 

med en standardmåttlista för kvinnor under medellängd? 
• Vilken måttlista representerar målgruppen petite bäst, standardmåttlistan under 

medellängd eller marknadens måttlistor? 

1:6 Avgränsningar 
• Den här studien omfattar bara kvinnor i åldrarna 17–64 år. 
• Enbart för Sverige eller länder med samma genomsnittslängd. 
• Studien tar bara fram grundmönster för blus, inga övriga plaggtyper kommer 

undersökas. 
• Studien tar inte hänsyn till olika kroppsformer. 
• Prototyper kommer endast tas fram i storlek 38. 
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2 Litteratur- och teoriöversikt  

Under den här rubriken redovisas den litteratur som har varit utgångspunkten för den här 
studien. Det innehåller både tidigare forskning och andra utförda arbeten som gjorts inom 
ämnesområdet och övrig litteratur som använts som komplement för att kunna genomföra 
arbetet. 

2:1 Kroppsmåttlista 
För att kunna utföra den här studien gällde det alltså att hitta en kroppsmåttlista för en kortare 
målgrupp. SIS (2017) är en standardiserad kroppsmåttlista framtagen för att förenkla 
storleksmärkningen. I nuläget används flera olika storlekssystem i Europa vilket är 
förvirrande för både industrin och kunden. Tabellen listar mått för längd, byst, midja och 
stuss. Tyvärr så är det för få mått för att kunna konstruera ett mönster utefter. Storlekssystem 
för damkläder: Måttlistor och marknadsandelstabeller (1979) är en sammanställning av en 
kroppsmätning som genomfördes 1972 på cirka 1000 kvinnor. Där finns alla kroppsmått som 
är viktiga att ha som underlag vid konstruktion. Det finns även olika måttlistor för olika 
längdklasser, däribland längdklass 160 cm som är intressant för den här studien, bilaga 2. För 
standardstorleken används måttlistan för 168 cm, bilaga 3. 

2:2 Definitionen av petite 
Petite är, som tidigare nämnts, en benämning på en storleksserie som riktar sig till kvinnor 
som är kortare än genomsnittet. Tyvärr så har många kunder och återförsäljare olika 
uppfattningar om vad en petite-storlek är (Chun 2007). I en artikel intervjuas bland annat 
Sydney Nguyen, en bloggare som skriver om mode för kortare kvinnor: 

People usually assume all petites are skinny, said Nguyen. That’s a false statement. 
They [also] think the problem will be easily fixed by downsizing. Although many 
brands offer clothes with a short inseam, the best fitting clothes are scaled especially 
for petite women. Petite sizing and extra small are not the same. 

(Liu 2011) 

Citatet från Nguyen beskriver alltså en vanlig missuppfattning, att petite-kvinnor är smalare 
när det egentligen handlar om längden. En viss förvirring uppstår även vid försök att definiera 
maxlängden för en petite-storlek. I Communication of sizing & fit (2007, s. 236) anses 
maxlängden vara 5 fot och 4 tum (162 centimeter), samma längdmått anges även i Apparel 
Manufacturing (2005, s.139). Dock anges 5 fot och 3 tum (160 centimeter) som maxlängd på 
flera stora företag som erbjuder kläder för en kortare målgrupp. Exempel på företag är 
Topshop (2019) och New Look (2019). Även måttlistan från Svenska 
textilforskningsinstitutet (1979) utgår från en längd på 160 centimeter.  
 
I den här studien definieras alltså petite som en person under 160 centimeter, med samma 
viddmått som en medellång kvinna. 

2:3 Marknadsundersökning 
För att kunna få en uppfattning om marknaden är en marknadsundersökning en metod som 
kan tillämpas. I Olebjörks (2018) uppsats genomförs en marknadsundersökning av nio 
webbhandelssidor. Författarens syfte med granskningen var att få en förståelse för hur de 
utformar sina storleksguider. Undersökningen visade att det fanns stora likheter hos alla 
företag. Företagen hade använt sig av kroppsmått och alla tabeller innehöll övervidd, 
midjevidd, stussvidd och innerbenslängd. Utöver det använde de sig av olika mått och 
instruktionsbilder för hur måtten skulle tas.  
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2:4 Justering av vertikala mått vid konstruktion 
I Öberg och Ersmans (1999) bok beskriver författarna hur man individanpassar ett mönster. 
En avmätning av personen genomförs vartefter storleken väljs ut. För ett överdelsplagg är det 
bystmåttet som bestämmer vilken storlek som ska användas. Därefter kopieras mönstret på ett 
papper och sedan genomförs justeringarna. Om personen är kortare än standardmåtten för 
grundmönstret sker minskningen på de vertikala måtten. En överdel kortas av på livlängden 
och ärmlängden. Pappersmönstret klipps upp, läggs omlott och tejpas ihop för att åstadkomma 
en minskning.  
 
Antilla och Jokinen (2002) redogör för ett liknande arbetssätt, men justeringarna genomförs 
vid avprovningen. Plagget sys upp och provas av vartefter överflödigt tyg nålas bort. Efter det 
justeras mönstret utefter det som nålats in. Därefter sys plagget upp igen och provas av.  
 
Ovanstående metoder fungerar dåligt vid massproduktion på grund av att mönstret anpassas 
efter en enskild person. Det är även tidskrävande processer. 

2:5 Längdskillnader mellan olika etniciteter 
En del undersökningar har gjorts på längdskillnader mellan länder. I Gupta och Gangadhars 
(2004) studie samlar de in antropometrisk data från cirka 2000 indiska kvinnor med syftet att 
skapa en standardiserad måttlista. När artikeln skrevs hade det aldrig genomförts tidigare på 
nationell nivå. Anledningen till det var för att många fortfarande använde traditionella 
klädedräkter som draperas över kroppen och endast kräver få stygn, vilket gör att passformen 
kan justeras. Efter att datan samlats in delades kvinnorna in i tre längdkategorier; ”kort”, 
”medium” och ”lång”. Sedan jämfördes de med västerländska kvinnor, där de största 
skillnaderna var mellan USA och Indien. De indiska kvinnorna var i genomsnitt 9 centimeter 
kortare än de amerikanska, och de kvinnor som hamnade i längdgruppen ”kort” i USA, hade i 
Indien betraktats som ”medium”. 
 
En liknande jämförelse har gjorts mellan USA och Korea (Lee, Istook, Nam & Park 2007). 
Syftet med rapporten var att jämföra kroppsformer och proportioner. Resultatet visade att en 
rektangulär kroppsform var vanligast i båda länderna men att USA hade fler olika typer av 
kroppsformer. De amerikanska kvinnorna var i genomsnitt längre även här, vilket medförde 
att kroppens proportioner skiljde sig mellan de båda länderna.  
 
Ovanstående undersökningar är exempel på hur definitionen ”kort” kan skilja sig mellan olika 
länder. I A review of research and innovation (2015) beskriver författarna i steg hur 
massproduktionen av plagg går till. Första steget är att mäta av populationen för att kunna ta 
fram en måttlista som representerar kunden på den marknaden. Det är viktigt att i ett tidigt 
skede bestämma vilken marknad och målgrupp produkten ska skapas för, för att kunna uppnå 
en bra passform. 
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3 Metod 

Detta avsnitt beskriver det tillvägagångsätt som använts under arbetet för att uppnå studiens 
syfte, figur 2. Metoden som används är induktiv eftersom studien utgår från data för att 
komma fram till en teori. Kvalitativ faktainsamlingsmetod används eftersom studien omfattar 
ett litet antal personer och företag, som undersöks djupare för att komma fram till ett resultat 
(Holme, Solvang & Nilsson 1997).  
 

 
Figur 2 Studiens flöde 

I studien kommer följande material att användas: 

• Litteratur för mönsterkonstruktion 
• Kroppsmåttlistor 
• Lectra Modaris 
• Lectra 3D prototyping 
• Lectra Kaledo Style 
• Symaskin 
• Bomullstyg 
• Sytråd 
• Avprovningsprotokoll 
• Provmodeller 

3:1 Förstudie  
För att kunna konstruera ett mönster behövs både en kroppsmåttlista och instruktioner för hur 
mönstret ska ritas. Första steget var därför att undersöka litteratur för att få fram ett bra 
underlag för studien. Därför undersöktes böcker i första hand, mestadels konstruktionsböcker 
för att få en överblick i hur plagg konstrueras för att passa en kortare målgrupp men även för 
att hitta en måttlista att utgå ifrån. Därefter genomfördes sökningar i olika databaser, främst 
efter vetenskapliga artiklar, för att se vad som forskats inom ämnet tidigare.  

3:1:1 Urval av konstruktionsunderlag 
För att kunna identifiera passformsproblem som uppkommer när plagget är för långt togs ett 
grundmönster fram som sedan provades av på en person under medellängd. Grundmönstret 
togs fram i storlek 38 för en genomsnittslängd. Konstruktionen för grundlivet togs ifrån 
Mönster & konstruktioner för damkläder (1999 ss. 284–287). Boken valdes ut eftersom 
författaren tidigare jobbat med grundmönstren från den boken och har en förståelse för hur de 
är uppbyggda. 

3:2 Marknadsundersökning 
Eftersom en del av syftet är att jämföra marknadens petite-storlekar med en standardmåttlista 
genomfördes en marknadsundersökning för att se hur de definierar petite samt hur den 
storlekserien skiljer sig från den längre serien.  
3:2:1 Urval av företag/webbutiker 
Totalt undersöktes sex olika webbutiker som erbjuder petite-storlekar. Sammanlagt hittades 
tio företag som erbjuder specialstorleken men fyra stycken gallrades ut eftersom de inte 
uppfyllde kriterierna för att användas i studien. Webbutikerna valdes ut eftersom de både 
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erbjuder standardstorlekar samt en kortare storleksserie. Det betydde att företagen hade olika 
måttlistor för varje storleksserie vilket bidrog till att måttlistorna kunde jämföras med 
varandra för att utläsa skillnader. Företagen angav också hur många centimeter som skiljde på 
längdmåtten mellan standardstorleken och den kortare storleken. Fokus i undersökningen låg 
på alltså på längdmåtten, men även måtten för byst och midja undersöktes. Resultatet 
samanställdes i en tabell. 

3:3 Konstruktion och sömnad 
Med förstudien som grund genomfördes konstruktionen, även här efter Öberg och Ersmans 
grundliv (1999 ss. 284–287). Grundlivet är utformat med 8 cm rörelsevidd över bysten. Syftet 
med rörelsevidd är att få plagget att kännas bekvämt och inte förhindra bärarens 
rörelsemönster (Gill 2009). Mönstret används som utgångspunkt till figurnära plagg, där byst 
och midja ska markeras. Ärmen har en hög kulle, vilket gör att ärmen hänger rakt ned utan att 
bilda några veck. Det gör dock att rörelsefriheten blir något begränsad. Livet ska sluta i 
samma höjd som den anatomiska midjan, alltså där midjan är som smalast. 
Grundkonstruktionen utgår från kroppsmått för storlek 38 i längdserien 168 cm, kroppsmåtten 
är hämtade från STU (1979). 
 
För mönsterkonstruktionen användes Modaris (Lectra 2019a). Två prototyper togs fram, en 
utifrån STU:s kroppsmåttlista (1979) och en som representerar marknadens utbud. För 
prototyp 1 (STU) minskades måtten efter skillnaden mellan 168- och 160-serien. Prototyp 2 
(marknaden) konstruerades efter resultatet från marknadsundersökningen. För att komma 
fram till en generell minskning räknades medelvärdet ut för varje mått från de sex olika 
webbutikerna. Grundkonstruktionen för STU:s 168-serie användes även här som 
utgångspunkt vartefter mönstret justerades efter de uträknade medelvärdena. För att få en 
överblick över förändringarna på mönstren jämfört med standardstorleken användes Kaledo 
Style (Lectra 2019b). Konstruktionerna färgkodades och lades ovanpå varandra för att få en 
översikt över var de skiljer sig åt.  
 
För att kunna prova av och analysera prototypernas passform syddes de upp. Tyget som 
användes var ett enfärgat bomullstyg för att kunna bedöma hur plagget sitter och lättare kunna 
se eventuella dragningar. Mönstret skrevs ut från CAD-programmet med 1 centimeters 
sömsmån förutom runt halshål, ärmslut och nederkant. Mönstret lades sedan på tyget och 
klipptes ut. Bystviddlinjen och överärmslinjen markerades med penna. Plaggen syddes upp 
med hjälp av en symaskin med raksöm. För att undvika att halshålet, ärmsluten och 
nederkanten töjde ut sig vid avprovningen förstärktes de med två rader raksöm. 

3:4 Avprovning och utvärdering 
Det här avsnittet beskriver hur avprovningen genomfördes, hur provpersonerna valdes ut och 
hur avprovningen slutligen utvärderades. 
 
Tabell 1 Provpersonernas mått 

 KROPPSMÅTT 
STU 160 cm 

PROVPERSON 
A 

PROVPERSON 
B 

PROVPERSON C PROVDOCKA 
3D 

LÄNGD 160 ± 4 cm 158 160 158 160 
LIVLÄNGD BAK 38,5 34 34 36 39,4 
LIVLÄNGD FRAM 51,2 46 49 50 51 
BYSTHÖJD 33,7 35,5 34,5 37 34,4 
ÄRMLÄNGD 56,9 57 58 56 57,2 
BYST 88 89,5 86 91 88 
MIDJA 73 75 73,5 76 73 
AXELBREDD 13,4 10,5 12 12 12,8 
ÖVERÄRMSVIDD 26,9 29 30 33 27 
HANDLEDSVIDD 16,5 14 15 15 16,5 
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Första avprovningen genomfördes i 3D-prototyping (Lectra 2019c). Anledningen till det var 
för att en provdocka för 160-serien inte fanns att tillgå. Provdockan i programmet ställdes in 
för att stämma överens med STU:s måttlista, tabell 1. Tyvärr så går det inte att bedöma 
komforten i plagget vid avprovning i 3D. Komfort är trots allt en av de viktigaste faktorerna 
att ta hänsyn till, men eftersom känslan av komfort är individuellt är det också svårt att 
definiera (Kilinc-Balci 2011). Därför provades prototyperna på tre personer. 
 
Vid avprovningstillfällena deltog författaren och provpersonen. Det finns olika sätt att 
bedöma passformen men det viktigaste är att vara objektiv (Yu 2004), därför användes ett 
avprovningsprotokoll, bilaga 4, som fylldes i tillsammans med provpersonen för att motverka 
att författaren drog egna slutsatser som kan komma att påverka undersökningen. I protokollet 
antecknades provpersonens kroppsmått, plaggets visuella utseende samt hur personen 
upplevde komforten i plagget. De ifyllda avprovningsprotokollen låg sedan till grund för att 
kunna utvärdera studien, i kombination med bilddokumentation av avprovningarna. 

3:4:1 Urval av provpersoner 
Provpersonerna valdes primärt efter längd, de var tvungna att vara 160 centimeter eller 
kortare. Sekundärt var de viktigt att de hade liknande viddmått som en storlek 38.  

3:5 Etik 
För att skydda provmodellernas identitet nämns inte personerna vid namn utan tilldelas varsin 
bokstav för att kunna särskiljas. Vid fotografering av provpersonerna kommer ansiktet att 
redigeras bort för att undvika identifiering. Samma förfarande användes för att anonymisera 
företagen som granskades vid marknadsundersökningen. Företagen benämns med varsin 
siffra. Anledningen till det är för att inte är att peka ut ett specifikt företag på ett positivt eller 
negativt sätt, utan för att belysa hur vissa eventuella skillnader kan förekomma samt kunna ta 
fram en generell bild av marknaden som helhet. 



 

 15 

4 Resultat 

4:1 Förstudie  
I förstudien konstruerades ett grundmönster i standardstorlek och provades av på en petite 
provperson. Resultatet från förstudien visar att när plagget är för långt uppkommer tydliga 
passformsproblem, figur 3. Horisontala veck uppstår vid ryggen vilket beror på överflödigt 
tyg som uppkommer till följd av att den bakre livlängden är för lång. Detta händer också vid 
den främre livlängden men inte i lika stor utsträckning eftersom bysten oftast kräver en längre 
sträcka för att få plats. Här syns det även tydligt att ärmen är för lång. Nederkanten hamnar 
för långt ner på handen och ärmen lägger sig i horisontala veck. Även armbågslinjen hamnar 
för långt ner, nedanför armbågen. 
 

 
Figur 3 Förstudie – Identifiering av passformsproblem vid kortare kroppslängd. 

4:2 Marknadsundersökning 
En del av studiens syfte är att undersöka hur marknaden definierar en petite-storlek och påvisa 
eventuella skillnader jämfört med standardmåttlistan. Totalt undersöks sex olika webbutiker 
som erbjuder specialstorleken utöver sin standardserie. 
 
Tabell 2 Måttskillnader från standardstorlek 

 LIVLÄNGD BAK ÄRM BYSTMÅTT MIDJEMÅTT LÄNGD 
STU 168 cm 39,9 cm 59,3 cm 88 cm 73 cm 168 ± 4 cm 
STU 160 cm -1,4 -2,4 0 0 160 ± 4 cm 
FÖRETAG 1 -2 -3 +2 -1 <160 
FÖRETAG 2 -2,5 -3,5 +1 -3 <160 
FÖRETAG 3 -5 -3 -1,5 -2 <160 
FÖRETAG 4 -3 -3,5 -1 -3,8 <160 
FÖRETAG 5 -2 -4 +4 0 <160 
FÖRETAG 6 -5 -4 +1 -2 <160 
MEDELVÄRDE 
MARKNAD 

-3,25 -3,5 +0,75 -2,5 <160 

 
På första raden i tabellen återfinns måtten från STU för kroppslängd 168 centimeter, tabell 2. 
De måtten används som utgångspunkt för förändringar vid konstruktionen av prototyperna. 
Andra raden visar måttförändringarna för STU:s 160-serie. Nedanför listas alla sex företags 
måttskillnader. För alla webbsidor ligger längdgränsen vid 160 centimeter. De övriga måtten 
skiljer sig mellan varje webbutik. Överlag visar marknaden på större minskningar på livlängd 
och ärm jämfört med STU:s 160-serie. 
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Även om fokus ligger på längdmåtten analyseras även byst- och midjemåtten. Även här 
upptäcks stora spridningar. Bystmåtten visar överlag på en ökning i vidd jämfört med STU, 
endast två företag har en snävare bystvidd. På midjemåtten är det tvärtom, där minskas alla 
företagens mått förutom en. Eftersom det är så pass stora spridningar bland storlekstabellerna 
behövs genomsnittliga värden tas fram för att kunna jobba vidare med dem. Därför räknas 
medelvärdena ut för företagsmåtten för varje område. Anledningen till det är för att inte 
enbart undersöka ett företags storlekar utan få en övergripande bild av hela marknaden. STU:s 
kroppsmått för 160-serie och marknadens medelvärde används sedan vid arbetet med 
konstruktionen.  

4:3 Konstruktion 

Nästa jämförelsemetod är att granska mönsterdelarna. Utifrån de identifierade minskningarna 
ovan kan konstruktionen genomföras, vilket görs med hjälp av CAD-programmet (Lectra 
2019a). När de två prototyperna är klara läggs de ovanpå mönsterdelarna för 168 cm som togs 
fram i förstudien. Det görs i Kaledo Style (Lectra 2019b) för att enkelt kunna se skillnader, 
figur 4. Mönsterdelarna för fram och bak läggs med bystviddslinjen som nollpunkt. Ärmarna 
läggs med överärmsviddslinjen som nollpunkt (grå streckad linje). 

 
Figur 4 Jämförelse av mönsterdelar – Bak, fram & ärm 
Grå streckad linje – Nollpunktslinje, Grå heldragen linje – STU 168 cm, Blå linje – STU 160 cm, Rosa linje – Marknad  
 
På bakstyckets mönsterdelar sker förändringarna för livlängden både ovanför och nedanför 
nollpunktslinjen. Det medför att ärmhålsdjupet blir mindre och att plagget flyttas upp i 
midjan. Insnittens bredd ändras inte mellan storlekarna, men längden på midjans insnitt kortas 
eftersom livlängden kortas och insnittens spets inte flyttas upp. Midjeinsnittens position för 
marknadens prototyp (rosa linjer) flyttas längre in mot mitt bak. Det är på grund av 
midjeviddens minskning.  
 
Även på framstycket sker ändringarna för livlängden både ovanför och nedanför 
nollpunktslinjen, så även här blir ärmhålsdjupet mindre och midjan flyttas upp. Insnitten 
behålls lika breda. Marknadens mönsterdel minskas i midjan men här påverkas inte 
midjeinsnitten på samma sätt som på bakstycket. Bysthöjden hos en person under 
genomsnittslängd minskar i takt med att livlängden kortas. Därför flyttas bystpunkten upp mot 
nollpunktslinjen. 
 
Den största förändringen på ärmen sker i nederkanten eftersom ärmens längd blir kortare. 
Viddmåtten är i princip oförändrade. Det sker även en liten förändring på ärmkullens höjd. 
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Den påverkas på grund av att ärmhålet minskar i omfång. Insnittets placerat vid armbågen 
ändras varken i bredd eller längd. Insnittet flyttas istället upp eftersom sträckan mellan axel 
och armbåge minskas när armen är kortare. 

4:4 Avprovning och utvärdering 

4:4:1 Avprovning – 3D 
Första avprovningen sker virtuellt på en docka. Resultatet vid avprovningen av prototypen för 
STU 160 cm visar på god passform överlag, figur 5. Bystpunktens placering hamnar mitt på 
bysten vilket är målet. Nederkanten på livet slutar i den anatomiska midjan. Ärmen är 
tillräckligt lång och insnittet på ärmen är placerat på armbågen som tänkt. 
 

 
Figur 5 Avprovning i 3D – STU 160 cm 

Vid avprovningen av marknadens prototyp upplevs livlängden för kort, figur 6. Nederkanten 
på livet slutar ovanför den anatomiska midjan. Eftersom livlängden är för kort hamnar även 
bystpunkten för högt upp. Även ärmen ser ut att vara en aning för kort, men det är dock svårt 
att avgöra i 3D och kräver därför ytterligare avprovningar för att kunna analyseras ordentligt. 
 

 
Figur 6 Avprovning i 3D – Marknad 
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4:4:2 Avprovning – Provperson A 
För att kunna bedöma passform i kombination med komfort provas prototyperna av på tre 
provpersoner. På provperson A upplevs prototypen STU 160 cm sitta bra överlag men det 
finns enstaka förbättringsområden, figur 7. Livlängden bak på plagget är för långt vilket gör 
att passformen upplevs som pösig på grund av överskottstyget som samlas vid ryggen. 
Provpersonen har inget att anmärka på utan tycker att plagget är bekvämt, bilaga 5. 
 

 
Figur 7 Provperson A – STU 160 cm 

Marknadens prototyp sitter bättre över ryggen och ger ett finare helhetsintryck, figur 8. Dock 
upplevde provmodellen att plagget är för trångt i midjan och att ärmen är för kort. Prototypens 
bystpunkt hamnar högre upp än provmodellens bystpunkt. 
 

 
Figur 8 Provperson A – Marknad 
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4:4:3 Avprovning – Provperson B 
På provperson B är livlängden tillräckligt lång för att anses ha god passform, figur 9. 
Provpersonen upplever att ärmen är för kort. Utöver det har provpersonen inga kommentarer 
på komforten, bilaga 6.  
 

 
Figur 9 Provperson B – STU 160 cm 

Vid avprovningen av marknadens prototyp anses ärmen och livlängden vara för korta, figur 
10. Provpersonen uttrycker att ärmhålet är för trångt och att det är svårt att röra armarna. 
 

 
Figur 10 Provperson B – Marknad 
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4:4:4 Avprovning – Provperson C 
Avprovningen av prototyp STU 160 cm på provperson C visar att livlängden är tillräcklig, 
men att ärmen är något lång, figur 11. Provpersonen tycker att ärmhålet är för trångt, vilket 
gör det svårt att lyfta armarna, bilaga 7. 
 

 
Figur 11 Provperson C – STU 160 cm 

Marknadens prototyp har för kort livlängd, figur 12. Bystpunktens position är fel, den hamnar 
ovanför provpersonens bystpunkt. Provpersonen upplever att prototypen är för trång i midjan 
och ännu trängre i ärmhålet än STU 160.  
 

 
Figur 12 Provperson C - Marknad 

4:4:5 Utvärdering  
Sammantaget visar resultatet från avprovningen att det finns förbättringsområden på båda 
prototyperna, men att STU 160 har bättre passform än marknadens prototyp. Även resultatet 
från avprovningen i 3D visar att STU 160 sitter bättre på provdockan.  
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5 Diskussion 

5:1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar alltså att prototypen skapad efter medelvärdet av marknadens kroppsmåttlistor 
inte når upp till den passform som efterfrågas. Det stämmer överens med tidigare forskning 
som kommit fram till samma resultat, att industrins storlekssystem framtagen för kortare 
kvinnor i allmänhet inte representerar den målgruppen (Kim, Song & Ashdown 2016). Som 
tidigare nämnts kan det ha att göra med att det finns en okunskap om vad som anses vara 
petite (Chun 2007). Det framgick inte minst vid marknadsundersökningen när företagens mått 
sammanställdes i en tabell och stora spridningar upptäcktes, tabell 2. På livlängden skiljer det 
sig hela 3 centimeter mellan företag 1 jämfört med företag 3 och 6. På midjemåttet skiljer det 
sig upp till 3,8 centimeter mellan företag 5 och 4. Att en sån stor skillnad finns mellan olika 
företag som riktar in sig på samma målgrupp är problematiskt. Det kan öka returer av plagg 
eftersom passformen inte lever upp till förväntningarna. Det är inte minst problematiskt för 
kunden som får det svårare att navigera bland olika företags utbud samt svårare att hitta kläder 
med perfekt passform för deras längd. En positiv aspekt är dock att alla företag som 
analyserats i studien har en tydlig storleksguide där de anger hur mycket de kortat plaggen 
från deras standardstorlekar. 
 
Problemet med marknadens prototyp är bland annat att den anses vara för kort både i livlängd 
och ärm. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om fler företag hade undersökts och om 
passformen hade verifierats på fler provpersoner. I Kim, Song och Ashdowns (2016) studie 
genomförs en marknadsundersökning med 14 företag vilket är mer än dubbelt så mycket 
jämfört med denna studie. Fler företag ger en mer övergripande och rättvis bild av utbudet. 
Kim, Song och Ashdowns (2016) använder sig även av kroppsmått från 1,618 kvinnor. I den 
här studien verifierades prototypernas passform enbart på tre provpersoner mellan 158–160 
centimeter. Om avprovningen skett på fler personer och med en mer varierad kroppslängd, till 
exempel personer under 155 centimeter finns det en möjlighet att marknadens prototyp hade 
passat bättre längdmässigt. Ju kortare personen är desto kortare behöver plagget vara. Dock så 
hade problemet med den för snäva midjan kvarstått. 
 
Tyvärr begränsas marknadsundersökningen och antalet avprovningar i denna studie på grund 
av tidsaspekten. 
 
Enligt Svenska textilforskningsinstitutet (1979) är det alltså endast 40 % av befolkningen som 
passar i en standardstorlek. Dock är det en källa som snart är 40 år gammal vilket kan betyda 
att den inte är lika aktuell idag. Werner (2008) rapport beskriver hur kroppslig tillväxt speglar 
ett samhälles sociala och hälsomässiga utveckling. I rapporten beskrivs det hur Sveriges 
medellängd har ökat. Undersökningen har genomförts på 18-åriga män som mönstrat mellan 
1962 till 2004. Där ser man en ökning på cirka tre centimeter. Det går att anta att en liknande 
ökning skett hos kvinnor även om det inte undersöks i studien.  
 
Men även om befolkningen antas bli längre finns det fortfarande en stor målgrupp som 
efterfrågar petite-storlekar (Kim, Song & Ashdown 2016). 
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5:2 Metoddiskussion 
Endast en prototyp skulle tas fram som representerade marknaden. Men på grund av de stora 
variationerna av mått från marknadsundersökningen gick det inte att se ett samband mellan de 
olika företagen. I Kim, Song och Ashdowns (2016) studie används en klusteranalys för att få 
fram ett underlag att jobba vidare med. Principen för klusteranalys är att dela in data i 
grupper. För att hamna i samma kluster krävs det att skillnaderna mellan varje enhet är så liten 
som möjligt, och för att kunna urskilja kluster från varandra krävs det att skillnaderna mellan 
varje kluster är så stora som möjligt (Xu 2008). Men eftersom studien endast undersökt sex 
företag var metoden ej applicerbar. Därför räknades medelvärdet ut för varje typ av mått. Att 
ta ut medelvärdet kanske inte är en bra representation av de utbudet som finns på marknaden 
eftersom måtten skiljer sig så pass mycket från företag till företag. Till exempel så hade 
företag 1 passform mest troligt varit mycket bättre jämfört med företag 6. Men syftet var inte 
att peka ut specifika företags passform utan undersöka marknaden generellt.  
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6 Slutsats 
Syftet med studien är att identifiera skillnader i passform mellan en standardstorlek och en 
kortare storleksserie. Syftet är även att analysera marknadens kroppsmåttlista jämfört med en 
standardmåttlista under medellängd för att se vilken som bäst representerar målgruppen.  
Nedan besvaras studiens forskningsfrågor; 
 

• Vad skiljer sig mellan en standardstorlek jämfört med en storlek för kvinnor under 
medellängd? 

En standardstorlek är framtagen för kvinnor av genomsnittslängd. Genomsnittslängden i 
Sverige anses vara 168 centimeter (STU 1979). Kvinnor under medellängd, även kallade 
petite, är kortare än 160 centimeter. Skillnaden ligger alltså på längden, men det påverkar alla 
längdmått över hela kroppen eftersom den minskar proportionerligt. Exempel på längdmått 
som påverkas och som nämnts i den här studien är livlängd fram och bak, bysthöjd, 
ärmhålsdjup och ärmlängd. En vanlig missuppfattning är att kvinnor under medellängd även 
har mindre viddmått vilket inte stämmer (Liu 2011). 
 

• Hur skiljer sig marknadens kroppsmåttlistor för kvinnor under medellängd jämfört 
med en standardmåttlista för kvinnor under medellängd? 

Alla kroppsmåttlistorna från marknadsundersökningen visar på stora skillnader när de jämförs 
med varandra. Det medför att vissa företag har liknande mått som standarden, medans andra 
företag skiljer sig flera centimeter från den. Något som däremot går att utläsa är att livlängden 
och ärmen är kortare för samtliga företag jämfört med standardmåttlistan. Bystmåttet visar på 
en generell ökning förutom för två företag. På midjemåttet är det tvärtom, där sker en 
minskning jämfört med standarden. 
 

• Vilken måttlista representerar målgruppen petite bäst, standardmåttlistan under 
medellängd eller marknadens måttlistor? 

Efter resultatet från avprovningen går det att fastslå att standardmåttlistan STU 160 
representerar målgruppen bättre än marknaden. Dock finns det fortfarande vissa förbättringar 
som standardmåttlistan kan genomgå för att åstadkomma en bättre passform. 
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7 Slutord 
Förhoppningen är att denna studie kan bidra till ökad kunskap för hur en kortare kroppslängd 
påverkar passformen på ett överdelsplagg, vilket kan vara till nytta för både konsumenter, 
marknaden och akademin. Arbetet förväntas även inspirera till vidare forskning inom ämnet, 
eftersom det är stor efterfrågan på välsittande plagg för en kort målgrupp. 
 
Förslag för fortsatt forskning; 
 

• Petite-storlekar för kvinnor över 65 år. 
• Undersöka olika kroppsformer inom petite, till exempel plus size petite. 
• Jämföra petite-storlekar mellan olika länder. 
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Bilaga 1 – Svenska textilforskningsinstitutet: Marknadsandelar 

  



Bilaga 

 

2 
Bilaga 2 – STU – Måttlista Längdklass 160 cm  
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Bilaga 3 – STU – Måttlista Längdklass 168 cm 
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4 
Bilaga 4 – Avprovningsprotokoll 

 

KROPPSMÅTT

AVPROVNINGSPROTOKOLL

DATUM PROVPERSON

Längd Bystvidd
Livlängd	bak Midjevidd

Är	midjan	korrekt	placerad?

Livlängd	fram Axelbredd
Bysthöjd Överärmsvidd
Ärmlängd Handledsvidd

PROTOTYP	STU	160	cm

Är	bystpunkten	korrekt	placerad?
Har	ärmen	rätt	längd?
Är	plagget	för	snävt?	
Är	plagget	för	rymligt?
Övriga	kommentarer:

Är	plagget	för	snävt?	
Är	plagget	för	rymligt?

PROTOTYP	MARKNAD
Är	midjan	korrekt	placerad?
Är	bystpunkten	korrekt	placerad?
Har	ärmen	rätt	längd?

Övriga	kommentarer:

Vilken	prototyp	upplevdes	ha	bäst	
passform?
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5 
Bilaga 5 – Avprovningsprotokoll – Provperson A 

 

AVPROVNINGSPROTOKOLL

DATUM

Midjevidd

2019-04-22 PROVPERSON A

Längd
Livlängd	bak

158
34

KROPPSMÅTT

PROTOTYP	STU	160	cm

Livlängd	fram
Bysthöjd
Ärmlängd

Bystvidd

Axelbredd46
35,5
57 Handledsvidd

89,5
75
10,5
29Överärmsvidd
14

Ja

Är	midjan	korrekt	placerad? Ja
Är	bystpunkten	korrekt	placerad? Ja

PROTOTYP	MARKNAD

Provpersonen	tyckte	att	prototypen	var	bekväm,	inga	
synpunkter.

Övriga	kommentarer:

Har	ärmen	rätt	längd?

Är	plagget	för	rymligt? Nej

Vilken	prototyp	upplevdes	ha	bäst	
passform?

STU	160

Är	midjan	korrekt	placerad? Ja
Är	bystpunkten	korrekt	placerad? Nej,	för	högt	upp
Har	ärmen	rätt	längd? Lite	för	kort

Är	plagget	för	rymligt? Pösig	i	ryggen,	för	lång	livlängd	bak
Är	plagget	för	snävt?	 Nej

Är	plagget	för	snävt?	 Ja,	i	midjan

Övriga	kommentarer: Provpersonen	tyckte	att	prototypen	var	för	tight	i	midjan	och	att	
ärmen	var	lite	för	kort.
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6 
Bilaga 6 – Avprovningsprotokoll – Provperson B 

 

Livlängd	bak 34 Midjevidd 73,5

AVPROVNINGSPROTOKOLL

DATUM 2019-04-22 PROVPERSON B

KROPPSMÅTT
Längd 160 Bystvidd 86

Är	midjan	korrekt	placerad? Ja

Livlängd	fram 49 Axelbredd 12
Bysthöjd 34,5 Överärmsvidd 30
Ärmlängd 58 Handledsvidd 15

PROTOTYP	STU	160	cm

PROTOTYP	MARKNAD

Är	bystpunkten	korrekt	placerad? Ja
Har	ärmen	rätt	längd? Nej,	lite	för	kort
Är	plagget	för	snävt?	 Nej
Är	plagget	för	rymligt? Nej
Övriga	kommentarer: Provpersonen	hade	inga	synpunkter	på	passformen	förutom	att	

ärmen	kändes	lite	för	kort.

Är	midjan	korrekt	placerad? Nej,	prototypen	är	för	kort
Är	bystpunkten	korrekt	placerad? Ja
Har	ärmen	rätt	längd? Nej,	för	kort

Vilken	prototyp	upplevdes	ha	bäst	
passform?

STU	160

Är	plagget	för	snävt?	 Ja,	i	ärmhålet
Är	plagget	för	rymligt? Nej
Övriga	kommentarer: Provpersonen	tyckte	att	ärmen	kändes	kort	och	att	ärmhålet	var	

trångt,	svårt	att	lyfta	armarna
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7 
Bilaga 7 – Avprovningsprotokoll – Provperson C   

 
 

Livlängd	bak 36 Midjevidd 76

AVPROVNINGSPROTOKOLL

DATUM 2019-04-22 PROVPERSON C

KROPPSMÅTT
Längd 158 Bystvidd 91

Är	midjan	korrekt	placerad? Ja

Livlängd	fram 50 Axelbredd 12
Bysthöjd 37 Överärmsvidd 33
Ärmlängd 56 Handledsvidd 15

PROTOTYP	STU	160	cm

PROTOTYP	MARKNAD

Är	bystpunkten	korrekt	placerad? Nej,	lite	för	högt	upp
Har	ärmen	rätt	längd? Nej,	lite	för	lång
Är	plagget	för	snävt?	 Nej
Är	plagget	för	rymligt? Nej
Övriga	kommentarer: Provpersonen	tyckte	att	ärmhålet	var	lite	trångt

Är	midjan	korrekt	placerad? Nej,	hamnade	för	högt	upp
Är	bystpunkten	korrekt	placerad? Nej,	hamnade	för	högt	upp
Har	ärmen	rätt	längd? Ja

Vilken	prototyp	upplevdes	ha	bäst	
passform?

STU	160

Är	plagget	för	snävt?	 Ja,	i	midjan
Är	plagget	för	rymligt? Nej
Övriga	kommentarer: Provpersonen	upplevde	att	både	ärmhålen	och	midjan	var	

trånga
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