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Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur trosmodellerna ”Slip”, ”Hipster” och ”Hotpant” påverkas av 

två olika graderingssätt. Det första alternativet är baserat på skillnadsintervaller som ett 

svenskt företag idag använder sig av. Medan andra alternativet är ett förslag från leverantören 

då dom anser att detta förslag skall vara bättre för modellerna. Skillnaderna mellan 

graderingarna är att sidhöjden minskas/ökas med 1.5 centimeter istället för 1 centimeter 

mellan storlekarna. Samt att ett mått för bakvidd införs på samtliga modeller där 

skillnadsintervallen är -/+ 1.5 centimeter mellan varje storlek. 

 

För att få fram ett resultat har alla modeller konstruerats i ”Lectras” programvara ”Modaris” 

där konstruktionerna har utgått ifrån företagets plaggmåttlista. Samtliga modeller har 

graderats med hjälp av plaggmåttlistan. Därefter har justeringar gjorts för gradering två. 

Graderingarna har analyserats genom jämförelse i ”Lectras” programvara ”Kaledo Style”. 

Samt att trosorna syddes upp i storlek ”Extra Large” i de båda graderingssätten och provades 

på provdocka och provmodell.  

 

Med detta som grund analyserades båda graderingarna för att nå fram till resultatet. Vilket 

resulterade i att ”Slip” inte gick att producera i gradering två och för de övriga två 

modellerna skulle en kombination av dessa två graderingar vara lämpligast då det fanns både 

negativ och positivt om de båda graderingarna för varje modell. 

 

Nyckelord 
Gradering, trosor, underkläder, mönsterkonstruktion 

 

Abstract 
This study examines how three different pantie models Slip, Hipster and Hotpant affects of 

two types of grading. The first option is based on a grading that a Swedish company uses on 

these three models. The second option is based on a suggestion from the supplier. The 

differences is that side height is increased/decreased with 1.5 centimeters instead of 1 and a 

measure for back width is added and graded with -/+ 1.5 centimeters. 

 

The method that is used is construction of all models where made in Lectras Modaris. The 

construction is based on the garment measurement list from the company. All the models 

where graded in sizes Extra Small to Extra Large. The grading’s where analyzed in Lectras 

Kaledo Style. Then the panties where sewn in size Extra Large and tested on dummy and 

model The conclusion is that the slip could not be produced in the second option. While the 

best grading of the two other models would be best to combine the first and second option to 

reach the ultimate fit. 
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Förord 
Denna studie är gjord för att jämföra två olika graderingssätt på trosor åt ett Svensk företag. 

Delvis för att kunna utveckla företagets trosmodeller samt att för att få en ökad kunskap om 

gradering av trosor och hur graderingen påverkar passformen. 

 

Tack till de studenter som har opponerat på arbetet och min handledare på skolan. Även ett 

stort tack till min handledare på företaget som har tagit sig tiden att vara med under hela 

studien med hjälp av stöttning och rådgivning. 

 

  



 

Terminologi 
Alfanumerisk storlek När storlekarna namnges med bokstäver 

Gradering Det som sker när mått adderas/tas bort för att få ett plagg att öka/minska i storlek. 

Grundkonstruktion Den konstruktion som används som utgång för ett mönster 

Kaledo Style Databaserat vectorprogram för att kunna göra illustrationer/rita 

Lectra Modaris Databaserat konstruktionsprogram för att ta fram mönsterdelar 

Plaggmåttlista Den måttlista som plagget är baserad på med specifika mått 

Skillnadsmått De mått som skiljer mellan varje storlek 

Skillnadsmåttlista Måttlista där varje skillnadsmått finns med för alla storlekar 

Storleksserie Minsta till största storleken som används för ett plagg 

 

 
A- Framhöjd Avser den sträckan som går från midjan till benöppning på framstycket där 

måttet vid midjan anges i plaggmåttlistan 

B- Sidhöjd Avser den sträckan som går från midjan till benöppning vid sidsömmen 

C- Bakhöjd Avser den sträckan som går från midjan till benöppning på bakstycket där 

måttet vid midjan anges i plaggmåttlistan 

D- Bakvidd Avser det måttet som går från benöppning till benöppning bak där måttet för 

hur högt upp det ska mätas anges i måttlistan med utgångspunkt från grensöm bak.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Studien görs för ett företag som har flertalet varuhus i Sverige med externa varumärken och 

interna varumärken inom dam, herr och barnkläder. Bland sortimentet finns underkläder och 

trosor. Företaget har under en lång tid tagit fram trosor i flertalet modeller där en del av dessa 

modeller varit av basutbud som återkommer varje säsong i samma material och passform där 

inga justeringar skett. 

 

Företaget gör plaggmåttlistor på alla trosmodeller där hela storleksintervallen är med i 

måttlistan som sedan skickas till leverantören som konstruerar, graderar och producerar 

trosorna enligt den skickade plaggmåttlistan. Storleksserien är alfanumerisk i storlekarna 

”Extra Small” till ”Extra Large” med grundstorleken ”Small”. Plaggmåttlistan resulterar 

sedan i hur trosorna skall graderas med hjälp av skillnadsintervallerna i listan. Leverantören 

anser att trosor ska graderas på ett annat sätt än de angivna skillnadsintervallerna i måttlistan 

för att uppnå en bättre passform. I nuläget graderas trosor enligt företagets gradering då de 

inte märkt av att graderingen påverkat modellen negativt men har ett intresse för vad det finns 

för potentiell utveckling för trosmodellerna. Projektet kommer att fokusera på gradering på 

trosor med fokus på passform mellan de två olika graderingssätten. 

1.2 Problemformulering 

Trosorna graderas enligt företagets gradering som baseras på skillnadsmåtten i 

plaggmåttlistan. Trosmodellerna tillhör bassortimentet som återkommer varje säsong 

detta innebär att inga förändringar skett genom säsongerna. Det finns ett intresse att 

utveckla graderingen då leverantören har kommit med förslaget att justera 

skillnadsmåtten för två mått i måttlistan samt att addera ett mått. Studien skall därför 

undersöka vilket graderingssätt som är lämpligast och hur de olika graderingarna 

påverkar trosmodellerna ”Slip”, ”Hipster” och ”Hotpant” passform. 

 

Den litteratur som finns angående gradering är inte kopplad till trosor specifikt och 

nämner inte hur trosor borde graderas. Därför kommer denna studie kunna bidra till 

att få en ökad uppfattning av gradering på trosor. 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka skillnaderna mellan ett företag och dess 

leverantörs olika sätt att gradera tre trosmodeller och sedan utvärdera vilken metod som ger 

bäst passform för varje trosa. 
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1.4 Frågeställning 

● Hur skiljer sig de olika graderingssätten åt? 

● Hur påverkas passformen av de olika graderingssätten? 

● Vilken gradering ger mest tillfredsställande passform för vardera trosmodell? 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till trosor i enbart ett trikåmaterial med en viss flexibilitet i endast 

tre olika trosmodeller men skulle kunna beprövas på flera andra modeller och material. 

Studien undersöker också enbart största storleken då det framgår stor skillnad från 

grundstorleken och på grund av begränsningen av tid. 

2. Litteratur och teoriöversikt 

Denna del innefattar litteratur i form av olika teorier som är relevant kring trosor och 

gradering. De främsta teorierna består av en trosas passform då det inte finns tidigare 

forskning om gradering av trosor specifikt utan främst om gradering generellt. 

2.1 Passform 

Enligt Liechty, Pottberg, & Rasband (2010) finns det flertalet krav för att uppnå god 

passform. Bland dessa krav är det bland annat att personen som bär trosor ska kunna ha ett 

fritt rörelsemönster. Det är även viktigt att plagget inte hänger då det bildas veck på plagget 

och kan bidra med dålig komfort. Dålig passform på underkläder kan även bidra till att 

plagget ovanpå får dålig passform (Liechty, Pottberg, & Rasband, 2010; Tsaousi 2016). 

Materialet kan påverka passformen negativt då trosor görs i ett trikåtyg. Det innebär att 

trikåmaterialet kan få en förändrad dimension under sömnad, avprovning och tvätt genom att 

det töjs ut eller dras ihop (Rodel 1999). Att använda ett flexibelt trikåtyg gentemot ett 

stummare tyg tilltalar det fler kunder då passformen passar in på olika kroppstyper i samma 

storlek (Warberg 2017). Till passform tillhör också trosans komfort då trosor sitter på en 

känslig del av kroppen är det viktigt att använda material som är bekvämt mot huden och 

underlivet. Men också att det inte skaver eller trycker åt på känsliga delar av kroppen (Thiry 

2009). 

2.2 Gradering 

För att få fram ett plagg i flera storlekar krävs det att plagget graderas. Grundstorleken 

används som utgång och sedan ökas och minskas måtten så att de stämmer in på de övriga 

storlekarnas mått (Myers-Mcdevitt 2009). Gradering baseras på kroppsmåttlistor och 

måttskillnaderna mellan varje storlek. Dessa skillnadsmått är inte anpassade till alla 

plaggtyper vilket kan bidra till att passformen inte blir som den ska i de större storlekarna 

(Schofield & LaBat 2005). Kroppsmåtten fördelas jämnt över plaggets olika stycken (Bye, 
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Labat, Mckinney, & Kim 2008). För att få en proportionerlig gradering i alla storlekar 

används fasta graderingspunkter på plagget. På dessa punkter läggs skillnadsmåtten till och 

proportionerliga linjer dras mellan punkterna (Glock & Kunz 2005). Graderingspunkterna 

som används på trosor är bland annat midjevidd, stussvidd och grenlängd fram och bak. Där 

större delen av längdmåtten fördelas så att graderingen växer neråt från trosans midjelinje 

samt en mindre del upp från midjan och viddmåtten fördelas jämnt över plagget (Svensson 

2017). Shin (2015) anser att trosor ska graderas så att grensömmen står helt stilla i alla 

storlekar och enbart ökar uppåt från midjan på fram och bakstycket samtidigt so det ökar i 

vidd. Där ökningen är på 1 centimeter mellan varje storlek samt 1 centimeter i ökning på 

vidden på framstycket och 1,5 centimeter på bakstycket (Shin 2015). 

 

3. Metod 

För att nå fram till ett resultat av studien innefattar det flera olika delar som presenteras 

nedan. 

3.1 Konstruktion 

Då företaget endast gör måttlistor för trosorna behövdes konstruktioner göras från grunden på 

varje modell. Underlaget för konstruktionen är samma plaggmåttlista som skickas till 

leverantören. Sedan konstruerades de tre trosmodellerna i grundstorlek ”Small” i 

konstruktionsprogrammet ”Lectra Modaris” (2011). För att se att det nya mönstret 

överensstämde med de trosor som har producerats gjordes en kort analys där mönsterdelarna 

lades på färdiga trosor för att se så skärningarna överensstämde. 

 

De tre modellerna är en ”Slip”, ”Hipster” och ”Hotpant”. Dessa tre modeller valdes då de är 

de modeller som har positiva säljsiffror. ”Slip” är en modell som sitter på höften och är 

halvtäckande över rumpan, figur 1. Även ”Hipster” sitter på höften och är mer täckande på 

rumpan och är högre i sidan, figur 2. ”Hotpant” är en modell som sitter straxt ovanför höften 

och går nedanför skinkorna, figur 3. 

  
Figur 1- Plaggskiss fram och bak "Slip" 
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Figur 2- Plaggskiss fram och bak "Hipster" 

 
Figur 3- Plaggskiss fram och bak "Hotpant" 

3.2 Gradering 

Varje trosmodell graderades i storlekarna ”Extra ”Small” till ”Extra Large” med 

grundstorlek ”Small”. Gradering 1 är den graderingen som företaget använder i dagsläget. 

Vilket baseras på plaggmåttlistan som skickas till leverantören där skillnadsmåtten finns med. 

Då plaggmåttlistan inte beskriver hur måttfördelningen på trosorna användes 

graderingsunderlag för trosa om hur måtten ska fördelas i graderingen (Svensson 2017). 

Gradering 2 som är leverantörens förslag utgår från Gradering 1 då det är tre mått som är 

avvikande och därför justerades. De resterande måtten är detsamma som Gradering 1. 

Därefter har en ny plaggmåttlista utformats med de nya skillnadsintervallerna, bilaga 2-4. Det 

som skiljer Gradering 2 från Gradering 1 på de tre trosmodellerna är att skillnadsintervallen 

för sidhöjd som följer graderingen för grenlängd bak istället för grenlängd fram. Samt att 

graderingen för bakvidd är -/+ 1.5 centimeter mellan varje storlek istället för ett stigande tal 

som varierar mellan varje storlekarna.  

 

För att kunna jämföra de två graderingssätten på trosmodellerna analyserades måttlistorna för 

de olika graderingarna för att få en uppfattning vad som skiljer dessa åt. En visuell jämförelse 

gjordes också i ”Kaledo Style” (2014) där mönsterdelarna i storlek ”Extra Large” för samma 

modell lades på varandra i de två olika graderingssätten för att få en tydlig visuell skillnad. 

 

Sedan syddes de olika modellerna upp i storlek ”Extra Large”. I tabell 1 avläses koder för 

modellnamn och vilken gradering dessa har. Trosorna är uppsydda i samma trikåtyg som de 

produceras i som leverantören skickat. Tyget är 95% ekologisk bomull samt 5% elastan. 
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Tabell 1- Indöpning av modeller 

 Gradering 1 Gradering 2 

”Slip” A.1 A.2 

”Hipster” B.1 B.2 

”Hotpant” C.1 C.2 

3.3 Avprovning 

Trosorna syddes upp i grundstorlek ”Small” för att säkerställa att skärningar och passform 

överensstämde för vardera modell. Trosorna provades på företagets provdocka med 

företagets mönsterkonstruktör för underkläder närvarande. Mått för provdockan se tabell 2. 

 

De graderade trosorna i storlek ”Extra Large” provades på företagets provdocka samt på en 

provperson som har överensstämmande kroppsmått med företagets mått för storlek ”Extra 

Large”, bilaga 1. Företagets mönsterkonstruktör för underkläder närvarade på avprovningen 

på provdocka. Medan avprovningen på provperson närvarade en annan 

designteknikerstudent. Provmodellens mått avläses i tabell 3.  

 
Tabell 2- Provdockans mått i centimeter 

Midjevidd 94 

Höftvidd 107 

Stussvidd 117 

Lårvidd 70 

 
Tabell 3- Provmodellens kroppsmått i centimeter 

Midjevidd 96  

Höftvidd 108 

Stussvidd 116 

Lårvidd 72 

3.4 Etiskt ställningstagande 

Provmodellen som har ställt upp har godkänt att delta i studien. Bilderna har beskurits så att 

det inte går att se vem provmodellen är och har på så vis anonymiserats.   
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4. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten av studien. Resultatets första del består av framtagningen 

av grundkonstruktionen och den senare delen fokuserar på de två olika graderingssätten och 

dess skillnader. 

4.1 Konstruktion 

De tre trosmodellernas konstruktion är baserade på plaggmåttlistor där vardera modell har en 

rad för måtten i tabell 4. Detta gjorde att det underlättade att få modellerna att stämma 

överens med hur den ska se ut jämfört med ett färdigproducerat exemplar.  

 
Tabell 4- Plaggmåttlista för varje trosmodell 

  ”SLIP” ”HIPSTER” ”HOTPANT” 

½ midjevidd 33 33 32,5 

½ stussvidd 34,5 36,5 37,5 

Framvidd 13 cm från vikning 11,25 - - 

Framvidd ½ från mf till sida - 9 13,25 

Grenvidd 7 cm från vikning  6,5 7 7 

Grensöm bak 11,5 13,5 13,5 

Bakvidd 10 cm från vikning 24 - - 

Bakvidd 8 cm från vikning - 24,5 - 

Bakvidd 6 cm från vikning - - 24 

Sidhöjd 2,5 8,5 14 

Grenlängd bak till söm 20,75 20,5 21,75 

Grenlängd fram till söm 23 24,5 23 

Grenfoder längd 13 13 11 

Linning höjd 2 2 2 

Benöppning 22,75 22,8 20 

 

4.2 Avprovning storlek ”Small” 

Under avprovningen konstaterades det att varje modell passade på dockan, figur 4 och 5. 

Dock ansågs det att ”Hotpant” var något för kurvad vid skinkorna och att grenhöjd fram 

kunde förlängas och grenhöjd bak kortas för att få fodret för grendelen längre. Då dessa mått 

följer plaggmåttlistan valdes det att inte göra några justeringar på grunden. Däremot att göra 

justeringar för trosan som kommer graderas på graderingssätt två då detta också kan vara en 

del av trosans produktutveckling.   

 

Graderingen gjordes i samband med konstruktionen innan grundstorleken syddes upp. Det 

konstaterades i ett tidigt skede att leverantörens graderingsförslag på ”Slip” inte var lämplig 

för produktion då linjerna på bakstycket var kantiga istället för följsamma. Därför syddes det 

inte upp något av denna modell. 
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Figur 4- ”Hipster” på docka i  storlek ”Small” 

 
Figur 5- ”Hotpant” på docka i storlek ”Small” 

4.3 Gradering 

Gradering 1 är baserad på skillnadsmåtten i plaggmåttlistan. Fördelningen av måtten på 

graderingen är baserade på Svenssons (2017) graderingssätt för trosor. Den principen är att 

viddmåtten för midja och stuss är jämnt fördelade runt plagget. Höjdmåtten är fördelade med 

att större delen är graderat nedåt mot grenen medan en mindre del är graderad upp mot 

midjan.  

 

Gradering 2 är baserad på samma gradering som Gradering 1 men har tre förändrade 

skillnadsmått vilket påverkar de olika trosmodellerna. Det som skiljer dessa åt är att 

sidsömmen graderas -/+ 1.5 centimeter mellan varje storlek då den följer graderingen för 

grenhöjd bak istället för grenhöjd fram som är på 1 centimeter. Vilket även påverkade fram- 

och bakhöjden på ”Hotpant”. Den förändringen gjorde även så att benöppning på ”Slip” och 

”Hipster” fick en förändring i benöppning. ”Slip” fick en ökning i graderingen och 

”Hipster” fick en minskning. Sedan hade leverantören önskemål om att mått för bakvidd 

skulle finnas med på alla tre trosmodeller. Måttet har enbart funnits på ”Slip” innan och 

utöver att måttet adderades graderades det även till +/- 1.5 centimeter mellan varje storlek. Då 

detta mått inte funnits med sedan innan lades det till i båda plaggmåttlistorna för att kunna 

jämföra graderingen.  
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Från avprovningen av grundstorlekarna har även mått förändrats på ”Hotpant” i 

grundstorlek. Bakvidd har ökats då den ansågs vara för snäv över stussen. Även måtten för 

grenlängd fram, grenlängd bak och grendelens foder har förändrats. Då det blev en mer 

lämplig fördelning på trosan. Däremot har graderingen för dessa tre mått inte förändrats. I 

grundstorleken är måtten detsamma för båda graderingssätten utöver det förändringar som 

gjordes på ”Hotpant”. Som tidigare nämnt i metodavsnittet har vardera modell och gradering 

fått kodnamn, tabell 5. För att enklare kunna jämföra skillnadsmåtten över de två 

graderingarna har skillnadsmåttlistorna sammanslagits där skillnadsmåtten för Gradering 1 

och Gradering 2 står under varje mått, tabell 6-8. På de mått som har avvikande intervaller 

från den ursprungliga graderingen är hela raden markerad i lila medan de oförändrade måtten 

är omarkerade. Samt att kolumnen för grundstorlek ”Small” är markerad i grönt. 
 

Tabell 5- Indöpning av modeller 

 Gradering 1 Gradering 2 

”Slip” A.1 A.2 

”Hipster” B.1 B.2 

”Hotpant” C.1 C.2 
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Tabell 6- Skillnadsmåttlista för "Slip", gradering A.1 och A.2 

  XS S M L XL 

½ midjevidd      

A.1 -3 0 3 6,5 12 

A.2 -3 0 3 6,5 12 

½ stussvidd      

A.1 -3 0 3 6,5 12 

A.2 -3 0 3 6,5 12 

Fram vidd 13 cm från vikning      

A.1 -0,75 0 1 2 3,5 

A.2 -0,75 0 1,5 3 4,5 

Grenvidd 7 cm från vikning        

A.1 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 

A.2 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 

Grensöm bak      

A.1 -0,5 0 0,5 1 1,5 

A.2 -0,5 0 0,5 1 1,5 

Bak vidd 10 cm från vikning      

A.1 -2,5 0 2,5 5,5 9,5 

A.2 -1,5 0 1,5 3 4,5 

Sidhöjd      

A.1 -0,5 0 0,5 1 1,5 

A.2 -1 0 1 2 3 

Grenlängd bak till söm      

A.1 -1 0 1,5 3,5 6 

A..2 -1 0 1,5 3,5 6 

Grenlängd fram till söm      

A.1 -0,5 0 1 2,25 3,75 

A.2 -0,5 0 1 2,25 3,75 

Grenfoder längd      

A.1 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 

A.2 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 

Linning höjd      

A.1 0 0 0 0 0 

A.2 0 0 0 0 0 

Benöppning      

A.1 -0,75 0 1,25 3 5,75 

A.2 -1 0 1,4 3,4 6,6 
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Tabell 7- Skillnadsmått för "Hipster", gradering B.1 och B.2 

  XS S M L XL 

½ midjevidd      

B.1 -3 0 3 6,5 12 

B.2 -3 0 3 6,5 12 

½ stussvidd      

B.1 -3 0 3 6,5 12 

B.2 -3 0 3 6,5 12 

Fram höjd ½ från mf till sida      

B.1 -1 0 1 2 3,5 

B.2 -1 0 1 2 3,5 

Grenvidd 7 cm från vikning      

B.1 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 

B.2 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 

Grensöm bak      

B.1 -0,5 0 0,5 1 1,5 

B.2 -0,5 0 0,5 1 1,5 

Bakvidd 8 cm från vikning      

B.1 -1,25 0 1,25 2,65 4,85 

B.2 -1,5 0 1,5 3 4,5 

Bakhöjd ½ från mf till sida      

B.1 -1 0 1,5 3,5 6 

B.2 -1 0 1,5 3,7 6,25 

Sidhöjd      

B.1 -1 0 1 2 3 

B.2 -1 0 1,5 3 4,5 

Grenlängd bak till söm      

B.1 -1 0 1,5 3,5 6 

B.2 -1 0 1,5 3,5 6 

Grenlängd fram till söm      

B.1 -0,5 0 1 2,25 3,75 

B.2 -0,5 0 1 2,25 3,75 

Grenfoder längd      

B.1 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 

B.2 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 

Linning höjd      

B.1 0 0 0 0 0 

B.2 0 0 0 0 0 

Benöppning      

B.1 -1,15 0 1,5 3,5 6,7 

B.2 -1,2 0 1,3 3,3 6,4 
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Tabell 8- Skillnadsmåttlista för "Hotpant", gradering C.1 och C.2 

  XS S M L XL 

½ midjevidd      

C.1 -3 0 3 6,5 12 

C.2 -3 0 3 6 12 

½ stussvidd      

C.1 -3 0 3 6,5 12 

C.2 -3 0 3 6,5 12 

Fram höjd ½ från mf till sida      

C.1 -1 0 1 2 3,25 

C.2 -1 0 1 2 3,5 

Grenvidd 7 cm från vikning      

C.1 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 

C.2 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 

Grensöm bak      

C.1 -0,5 0 0,5 1 1,5 

C.2 -0,5 0 0,5 1 1,5 

Bak vidd 4 cm från söm      

C.1 -1 0 1 2 4 

C.2 -1,5 0 1,5 3 4,5 

Bak höjd ½ från mf till sida      

C.1 -1 0 1,5 3,5 6 

C.2 -1 0 1,5 3,7 6,3 

Sidhöjd      

C.1 -1 0 1 2 3 

C.2 -1,5 0 1 3 4,5 

Grenlängd bak till söm      

C.1 -1 0 1,5 3,5 6 

C.2 -1 0 1,5 3,5 6 

Grenlängd fram till söm      

C.1 -0,5 0 1 2,25 3,75 

C.2 -0,5 0 1 2,25 3,75 

Grenfoder längd      

C.1 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 

C.2 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 

Linning höjd      

C.1 0 0 0 0 0 

C.2 0 0 0 0 0 

Benöppning      

C.1 -1,5 0 1,5 3,5 6,75 

C.2 -1,5 0 1,5 3,5 6,75 
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För att få en tydligare visuell förståelse om graderingens olikheter har varje modell förts in i 

”Kaledo Style” (2014) i storlek ”Extra Large” som tydligt visar mönsterdelarna och vad det 

olika graderingar har för skillnader. Detta genom att samma mönsterdel fast med olika 

gradering i ”Extra Large” har placerats på varandra. Där den fasta punkten är i mitten på 

grensömmen eftersom att den är oförändrad i båda graderingarna förutom på ”Hotpant” där 

den fasta punkten är mitt fram på midjelinjen då justeringar har gjorts vid grensömmen 

mellan graderingarna. Den heldragna linjen är det första graderingsalternativet och den 

streckade linjen är graderingsalternativ två. 

 

På ”Slip” syns det tydligt hur de olika graderingarna har påverkat modellen då linjerna är 

följsamma på A.1. Medan den är kantigt på bakstycket på A.2. Gradering 2 ger även en lätt 

formad midjelinje till skillnad från den raka midjan på A.1, figur 6. 

 
Figur 6- Jämförelse av graderingarna på "Slip" i storlek "Extra Large" 

Den tydliga skillnaden på ”Hipster” är att B.2 har en kurvad form i midjan medan den är rak 

på B.1 i midjan samt att sidhöjden är längre på B.2. I övrigt är det inte någon större visuell 

skillnad över bakvidden, figur 7. 

 
Figur 7- Jämförelse av graderingarna på "Hipster" i storlek "Extra Large" 

Likt ”Hipster” är även midjelinjen på ”Hotpant” kurvad. Det går även att se skillnaden på 

grenlängd fram och bak som justerats på C.2. Den andra justering som gjordes genom att 

göra linjen vid stussen rakare på bakstycket är främst märkbar på ovandelen av 

benöppningen, figur 8.

 
Figur 8- Jämförelse av graderingarna på "Hotpant" i storlek "Extra Large" 
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4.4 Avprovning storlek ”Extra Large” på provdocka 

”Hipster” och ”Hotpant” syddes upp i storlek ”Extra Large” och provades först av på 

provdocka. 

 

”Hipster” är högre i sidan och går under skinkorna mer på modell B.2 då dessa delar har 

graderats med en större ökning än på B.1. Sidhöjdens ökning har gjort att framkanten på B.2  

blivit rakare då graderingen för framhöjd är oförändrad. Längden bak på B.2 är högre än på 

B.1, figur 9-10. 

 

 
Figur 9-” Hipster” B.1 på docka i XL 

 
Figur 10-” Hipster” B.2 på docka i XL 

Samma uppenbara skillnader uppstod även på ”Hotpant” gällande sidhöjden och bakvidden. 

På C.2 hamnade skärningen fram något längre ner och blev rakare gentemot sidhöjden. C.2 är 

mer täckande över rumpan då den går ner mer än på C.1. Även här blev bakhöjden högre på 

andra graderingsalternativet, figur 11–12.  
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Figur 11- "Hotpant" C.1 på docka i XL 

 
Figur 12- "Hotpant" C.2 på docka i XL 

4.5 Avprovning storlek ”Extra Large” på provmodell 

Efter avprovning på docka provades de två uppsydda trosmodellerna på en provmodell. 

 

Skillnaderna mellan graderingarna på ”Hipster” är inte lika tydliga på provmodellen som de 

är på provdocka, figur 13-14. På B.1 är midjelinjen mer kurvad än på B.2 där den går rakare 

 
Figur 13-” Hipster” B.1 på provmodell 
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Figur 14-” Hipster” B.2 på provmodell 

Avprovningen av ”Hotpant” visade på en större skillnad, figur 15-16. På framstycket går 

skärningen vid benet rakare på C.2 än C.1. Sidan har en större lutning på C.2 än C.1 som har 

en rakare övergång från framstycket till bakstycket. C.2 täcker rumpan mer än C.1 vilket 

beror på att det är tre centimeters skillnad på måtten för bakvidd.  

 
Figur 15- "Hotpant" C.1 på provmodell 

 
Figur 16- "Hotpant" C.2 på provmodell 
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5. Diskussion 

5.1 Resultat diskussion 

Syftet med undersökningen är att undersöka skillnaderna mellan ett företag och dess 

leverantörs olika sätt att gradera tre trosmodeller och sedan utvärdera vilken metod som ger 

bäst passform för varje trosa. 

5.1.1 ”Slip” 

Resultatet mellan de två olika graderingarna på ”Slip” var tydliga. Att det blev som ett hack 

på bakvidden på den andra graderingen beror troligtvis på att den graderingen har en ökning 

på 1,5 centimeter mellan varje storlek, tillskillnad från första alternativet som har en ökning 

på +2,5 centimeter, +3 centimeter och +4 centimeter från storlek ”Small” till ”Extra Large”. 

Hade graderingen i stussvidd också varit detsamma mellan varje storlek hade det troligtvis 

inte blivit lika hackigt då dessa två graderingspunkter hade haft ett mer jämnt mått. Men 

skulle stussens mått förändras är risken att det måttet hamnar utanför storleken vilket får 

konsekvenser. 

5.1.2 ”Hipster” 

Det finns både negativt och positivt om andra graderingsalternativet på ”Hipster”. Att 

sidhöjden är längre och den rakare skärningen fram är något som konstaterades var bra. 

Medan grenhöjden bak uppfattades som högre på B.2 var negativt då modellen blev för hög 

för att vara en ”Hipster”. Även att bakvidden blev för stor på graderingsalternativ två för den 

här modellen. Men genom att kombinera dessa två graderingar skulle kunna vara en bra 

inverkan på modellen. Att då behålla gradering på bakvidd som den är på B.1 men att göra 

ökningen i sidhöjden som på B.2. 

5.1.3 ”Hotpant” 

Även på ”Hotpant” skulle en kombination av de båda graderingarna ge en positiv utveckling 

på modellen. Bakhöjden upplevdes på andra graderingsalternativet vara för hög för en 

”Hotpant”. Men att bakvidden täckte skinkorna mer ansågs som positivt då en ”Hotpant” är 

en modell som ska vara täckande över skinkorna och som den ser ut i dagsläget med 

gradering ett kan vara på gränsen för liten för att få kallas ”Hotpant” enligt företaget. 

Däremot var den för täckande fram då gradering för framhöjd fick en ökning på 0,25 

centimeter vilket gjorde stor skillnad i detta fall. Då benöppning hamnade något för långt ner 

vilket kan innebära att tyget viks när bäraren av trosorna går som kan leda till skav och dålig 

komfort (Liechty, Pottberg & Rasband, 2010). Genom att kombinera graderingarna skulle en 

lämplig gradering för att uppnå god passform uppstå. Då skulle graderingen för bakvidd och 

sidhöjd användas från gradering två men att graderingen för framhöjd är som första 

graderingsalternativet. 
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5.2 Metoddiskussion 

Det som kan ha påverkat studiens resultat är trikåmaterialet. Vid sömnad kan materialet ha 

dragits eller tryckts ihop vilket kan ha bidragit till förändrad passform vid skärningar och den 

generella passformen. Materialet kan också ha haft en påverkan vid avprovning då det är så 

flexibelt att det går att tvinga tyget att hamna på ett visst sätt eller att det dragit för mycket 

eller för lite men fortfarande sett bra ut. Detta kan ha bidragit till att skillnaderna i de 

uppsydda trosorna inte stämt helt. Men med hjälp av jämförelserna i ”Kaledo Style” (2014) 

så var det enklare att bedöma om skillnaderna stämde eller ej.  

 

För att förstärka studien skulle trosorna ha prövats på fler provmodeller för att kunna göra en 

större jämförelse hur trosorna sitter på olika personer med olika kroppstyper. Men det är en 

svårighet att hitta provmodeller med kroppsmått som stämmer överens med företagets 

kroppsmåttlista så därför gjordes en provning enbart på en provmodell samt provdocka. 

 

6. Slutsats 

● Hur skiljer sig de olika graderingssätten åt? 

 

Den tydligaste skillnaden var att modellerna fick en ökning där graderingarna skildes åt 

mellan alternativ ett och två. Vilket bidrog till att modellen upplevdes som större. Den största 

skillnaden blev på ”Slip” där gradering 2 inte var möjligt att producera. Måtten som skiljer 

modellerna åt på alla tre modeller är bakvidd och sidhöjd. Sedan var det även andra mått som 

hade avvikelser från ursprungsgraderingen. På ”Slip” var det benöppning och framvidd som 

ökades. ”Hipster” hade också en ökning på benöppning medan ”Hotpant” erhöll en ökad 

framhöjd.  

 

● Hur påverkas passformen av de olika graderingssätten? 

 

Passformen får både positiv och negativ inverkan. Som nämnt ovan blev trosorna större på 

bakvidd och sidhöjd av Gradering 2. Att de blev större bakvidd på ”Hotpant” är positivt för 

passformen då trosan täcker skinkorna mer vilket är passande för modellen. Medan ökningen 

på ”Hipster” blev för stor för att passa denna typ av trosmodell och är därför bättre på 

Gradering 1. Ökningen av sidhöjd gjorde att både ”Hipster” och ”Hotpant” slutade för högt 

upp i midjan. Men att själva ökningen som blev i sidan var bra. Sidhöjden på Gradering 1 var 

inget negativt om men då sidhöjden på Gradering 2 kändes mer lämplig får det en bättre 

påverkan för modellerna. 

 

● Vilken gradering ger mest tillfredsställande passform för vardera trosmodell? 

 

För ”Slip” var det uppenbart i ett tidigt skede att det är första alternativet som är bäst för 

modellen. Eftersom alternativ två inte var producerbart med den kantiga skärningen på 
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bakstycket. Däremot är det inte lika tydligt på de övriga två modellerna då en kombination av 

dessa två skulle troligtvis ge en god passform.  

 

7. Slutord 

Denna studie har varit intressant att genomföra och har gett kunskap inom både gradering 

samt analys. Studien kommer att bidra till ökad information inom området av gradering av 

trosor då det finns brist på den informationen i litteratur. Studien kan också bidra genom att 

forska vidare på detta område och öka kunskapen ytterligare. 

 

Framtida forskning skulle vara att kombinera de två graderingsätten som nämnt i slutsatsen. 

Där graderingen för ”Hipster” kombineras med att sidhöjden följer gradering två och 

bakvidden gradering ett. Samt för ”Hotpant” att gradering två används på bakvidd och 

sidhöjd men framhöjd följer gradering ett. Det skulle även gå att forska vidare i hur olika 

trikåmaterial skulle påverka graderingarna. Ytterligare ett alternativ att prova är Shin (2015) 

där graderingen endast ökar uppåt i midjan utöver viddgraderingen i midjan och stuss.  
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Bilagor 

Bilaga 1- Företagets kroppsmåttlista 
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Bilaga 2- Plaggmåttlista graderingsalternativ två ”Slip” 

 

   

XS S M L XL 

½ midjevidd 30 33 36 39,5 45 

½ stussvidd 31,5 34,5 37,5 41 46,5 

Fram vidd 13 cm från vikning 10,5 11,25 12,75 14,25 15,75 

Grenvidd 7 cm från vikning  6,25 6,5 6,75 7 7,25 

Grensöm bak 11 11,5 12 12,5 13 

Bak vidd 10 cm från vikning 22,5 24 25,5 27,5 30 

Sid höjd 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 

Grenlängd bak till söm 19,75 20,75 22,25 24,25 26,75 

Grenlängd fram till söm 22,5 23 24 25,25 26,75 

Grenfoder längd 12,75 13 13,25 13,5 13,75 

Linning höjd 2 2 2 2 2 

Benöppning 24,3 25,3 26,7 28,7 31,9 
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Bilaga 3- Plaggmåttlista graderingsalternativ två ”Hipster” 

   

XS S M L XL 

½ midjevidd 30 33 36 39,5 45 

½ stussvidd 33,5 36,5 39,5 43 48,5 

Fram vidd ½ från mf till sida 8 9 10 11 12,5 

Grenvidd 7 cm från vikning 6,75 7 7,25 7,5 7,75 

Grensöm bak 13 13,5 14 14,5 15 

Bak vidd 8 cm från vikning 23 24,5 26 27,5 29 

Bak höjd ½ från mf till sida 15,25 16,25 17,75 20 22,5 

Sidhöjd 7,5 8,5 10 11,5 13 

Grenlängd bak till söm 19,5 20,5 22 24 26,5 

Grenlängd fram till söm 24 24,5 25,5 26,75 28,25 

Grenfoder längd 12,75 13 13,25 13,5 13,75 

Linning höjd 2 2 2 2 2 

Benöppning 21,5 22,7 24 26 29,1 
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Bilaga 4- Plaggmåttlista graderingsalternativ två ”Hotpant” 

   

XS S M L XL 

½ midjevidd 29,5 32,5 35,5 39 44,5 

½ stussvidd 34,5 37,5 40,5 44 49,5 

Fram vidd ½ från mf till sida 12,25 13,25 14,25 15,25 16,75 

Grenvidd 7 cm från vikning 6,75 7 7,25 7,5 7,75 

Grensöm bak 13 13,5 14 14,5 15 

Bak vidd 4 cm från söm 25,2 26,7 28,2 29,7 31,2 

Bak höjd ½ från mf till sida 19 20 21,5 23,7 26,3 

Sidhöjd 12,5 14 15,5 17 18,5 

Grenlängd bak till söm 19,75 20,75 22,25 24,25 26,75 

Grenlängd fram till söm 23,5 24 25 26,25 27,75 

Grenfoder längd 11,75 12 12,25 12,5 12,75 

Linning höjd 2 2 2 2 2 

Benöppning 18,5 20 21,5 23,5 26,7 
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