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- En jämförelse mellan två olika sätt att applicera gradering

Abstract
The following study is a bachelor essay in design technology. It investigates the differences
that occur when applicating grading with two different methods. The study is made on a
mission from a Swedish fashion company. Currently the company’s children’s department are
using two different grading methods, however in the future the company wants to transition
into only using one of them. To determent whish one the differences needs to be identified.
The first method is developed by the company themselves based on expert functions in the
CAD-program Modaris (Lectra 2017a). While the second method is based on a more
traditional point grading. The methods are being compared in the study by grading two
garments according to each method, one t-shirt and one jogger both in jersey material. The
differences are then investigated by comparing pattern pieces, garment measurement charts
and garment samples. In the result several differences between the methods are discovered,
these are found both in the shape of the pattern pieces and in the grading intervals in the
garment measurement chart. However, during the fitting session it was determent that these
differences needs to be quite large to impact on the final product. A joint observation in all
three comparison methods was that the further the grading moves from the base size the
greater the differences are.
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Sammanfattning
Följande studie är en kandidatuppsats i designteknik. Den undersöker skillnader som
uppkommer vid gradering när två olika appliceringsmetoder används. Undersökningen görs
på uppdrag från ett svenskt modeföretag. På företagets barnavdelning används i nuläget två
graderingsmetoder men i framtiden vill de övergå till att använda endast en av dem. För att
avgöra vilken behöver skillnaderna dem emellan klargöras. Den första metoden är utvecklad
av företaget själva utifrån expertfunktioner i CAD-programvaran Modaris (Lectra 2017a).
Medan den andra metoden grundar sig i en mer traditionell punktgradering. Metoderna
jämförs genom att gradera upp två plagg utifrån varje metod, en t-tröja och en mjukisbyxa
båda i trikå. Därefter undersöks skillnaderna genom att jämföra mönstren, plaggmåttlistor och
provplagg. Resultatet av studien visar att appliceringsmetoderna utgör flera skillnader både i
mönsterdelarnas form och i plaggmåttlistornas skillnadsintervaller. Under avprovning
klargörs det dock att dessa skillnader behöver vara relativt stora för att påverka slutprodukten.
En gemensam observation i alla tre jämförelsemetoder är att ju längre ut från grundstorleken
graderingen rör sig desto mer ökar skillnaderna mellan appliceringsmetoderna.
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Förord
Denna studie är skriven för att öka förståelsen av gradering och vilka faktorer som kan
påverka resultatet av den. Resultatet hoppas jag ska hjälpa företaget att utveckla sina
graderingsmetoder.
Jag vill ge stort tack till min handledare på företaget för medverkan vid avprovning samt tips
och råd under undersökningens gång. Jag vill även tacka företaget i stort som sytt upp
samtliga prover och gett mig tillåtelse att hålla min avprovning hos dem. Avslutningsvis vill
jag även tacka min interna handledare på skolan och mina medstudenter Karin Olebjörk,
Michaela Bergroth och Mika Munterud för opponering och stöd i arbetet.

Termologi
Antropometrisk studie – Studie gjord med hjälp av mätningar på en stor del av
befolkningens kroppar
Appliceringsmetod – I denna studie: hur graderingen tillämpas
Avprovning – I denna studie: plagg provas av på docka och passformen bedöms
CAD-programvara – Ett datoriserat design/framtagnings program
Expertfunktioner (Modaris) – En mer avancerad del av Lectras programvara Modaris
Gradering – Hur ett plagg görs till flera storlekar
Graderingsregler – I denna studie: Bestämda principer om hur mönseterdelarna ska växa och
hur ökningen i varje storlek ska fördelas
Graderings/skillnads/kroppsintervall – Måttskillnaden mellan storlekarna i
kroppsmåttlistan
Grundpassform – I denna studie: hur grundstorleken sitter på docka
Grundstorlek – I denna studie: Den storlek plagget konstruerats i
Kaledo Style – Rit- och designprogram från Lectra
Konstruktionsgrund – I denna studie: Konstruktion som är låst till en måttlista i samma fil
Kroppsmått – Mått från kroppsmåttlistan
Kroppsmåttlista – Mått tagna direkt på kroppen
Modaris – Mönsterkonstruktionsprogram från Lectra
Måttlistgradering – I denna studie: benämning för metod 1:s appliceringsmetod
Mönsterfilens måttlista – I denna studie: benämning för den måttlista kroppsmåtten skriv in i
för applicering av metod 1
Nollpunkt – I denna studie: där graderingen står helt stil och växer utifrån
Plaggmåttlista – I denna studie: mått tagna på plagget i mönstret
Passform – I denna studie: hur plagget sitter på docka
Provplagg – I denna studie: plagg som sys upp utifrån mönstret och dess gradering
Punktgradering – I denna studie: benämning för metod 2:s appliceringsmetod
Storleksserie – I denna studie: benämning för alla storlekar som plagget graderas i
Storleks-set – I denna studie: framtagna provplagg från samma mönster i storlekarna 104,
140 och 164
Tilläggsgradering – I denna studie: gradering som läggs till för att justera befintlig gradering
Tillväxthopp – I denna studie: benämning för ett större oregelbundet skillnadsintervall

1 Inledning/bakgrund
Som bakgrund till denna undersökning ligger en fältstudie förlagd på ett modeföretag.
Fältstudien utfördes på företagets barnavdelning med inriktning på trikåplagg för små pojkar.
Här utvecklas kläder för pojkar i storlekserien 92–140 i trikåmaterial. Huvudsortimentet på
avdelningen består av t-tröjor med kort eller lång ärm, tjocktröjor med eller utan huva,
mjukisbyxor och mjukisshorts.
Under praktiken uppmärksammades att de olika avdelningarna inom barnsortimentet inte
arbetar med gradering på samma sätt. Den största skillnaden i arbetssättet är hur graderingen
appliceras på mönstret i CAD-programmet Modaris (Lectra 2017a). I nuläget arbetar
pojkavdelningen med gradering genom att skriva in exakta kroppsmått i en måttlista skapad i
CAD-programmet. Måttlistan är i sin tur kopplad till en konstruktionsgrund som då
automatiskt blir graderad. Flickavdelning arbetar på flera olika sätt. En metod de använder sig
av är den som beskrivs ovan men istället för att använda exakta kroppsmått har de avrundat
intervallerna mellan storlekarna för att få jämnare plaggmått. Den andra metoden de använder
är punktgradering där varje punkt graderas individuellt utan koppling till måttlistan. Företaget
vill nu undersöka hur appliceringsmetoderna påverkar själva gradering, detta då de i framtiden
eventuellt vill standardisera sitt arbetssätt och då endast använda en metod. Fokusområdet i
denna studie är att jämföra graderingsmetoderna och identifiera vad som skiljer dem åt.
Undersökningen kommer enligt företagets praxis innefatta storlekserien 92–170 med
basstorlek 104.

1:1 Tidigare undersökningar och litteraturgenomgång
Den första metoden som utgår från en kroppsmåttlista i CAD-programmet är en metod
utvecklad internt av företaget därmed finns ingen tidigare forskning hur väl denna fungerar
(Lectra 2017a). Den senare metoden beskriven som punktgradering är däremot en beprövad
metod som utgår från grundprincipen att ett intervallvärde skrivs in i varje punkts x och y-led
(Cooklin 1991). Intervallvärdet kommer i regel alltid från en kroppsmåttlista, i denna studie
kommer företagets egna kroppsmåttlista ligga till grund för båda metoderna. Denna kommer
dock även att jämföras med två typer av standardmåttlistor som finns tillgänglig. Den första är
en europeisk standard EN 13402-3:2017 utvecklad av The European Standard (SIS 2017) och
den andra är en svensk standard utvecklad av Svenska textilforskningsinstitutet &
Konfektionsindustriföreningen (STU 1980).
För att förstå grundprincipen av barngradering undersöktes hur barn växer. Från baby till
tonår sker stora förändringar på barnets kropp. Former och proportioner av barnet förändras
ständigt och detta i varierande hastighet beroende på ålder. Utmaningen i barngradering ligger
därmed bland annat i långa storlekserier som ska anpassa ett plagg till en kropp som ständigt
förändras på oregelbundna sätt. Till exempel vid gradering av en storlekserie från 92 till 170
ska plagget anpassas ner till en babykropp samtidigt som det ska anpassas upp till en ung
mans eller kvinnokropp. Däremellan växer barnet i vissa åldrar mer på benen medan i vissa
åldrar torson växer mer, detta måste därmed också tas hänsyn till vid graderingen. (Cooklin
1991; Aldrich 2009; Zakaria, Esser & Textile Institute 2016)

1:2 Problemformulering
I nuläget appliceras gradering med olika metoder på flick- och pojkavdelningen. Företaget vet
dock inte hur dessa två metoder skiljer sig resultatmässigt genom storleksserien och hur stora
dessa skillnader är. Framöver vill företaget gå över till att använda endast en metod, detta för
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att effektivisera arbetet för konstruktörerna. Denna studie kommer försöka att lyfta fram
skillnaderna mellan metoderna och därmed förhoppningsvis hjälpa företaget att ta beslut kring
vilken av dem som är mest lämpad att standardisera som arbetssätt.
Eftersom en av graderingsmetoderna är utvecklad av företaget har ingen liknande jämförelse
gjorts på dessa appliceringssätt. I litteratur beskrivs punktgradering som enda
appliceringsmetod, därmed finns ingen tidigare beprövad metod i hur appliceringssätt bäst bör
jämföras. Denna studie kommer därför utgå från hur andra typer av graderingsmetoder har
utvärderats och jämförts i litteratur och därigenom skapa en metod för genomförandet.

1:3 Syfte
Syftet med studien är att undersöka och jämföra två olika typer av appliceringsmetoder utav
gradering på pojkplagg i storleksserien 92–170. Undersökningens fokus ligger i att identifiera
vad som skiljer de olika metoderna åt och hur dessa skillnader visar sig i kropps- och
plaggmåttlistan samt visuellt på mönstret och på provplagg.

1:4 Frågeställningar
•
•
•

På vilket sätt påverkas graderingsresultatet av de två olika appliceringsmetoderna?
Påverkar en avrundning av företagets skillnadsmått resultatet av graderingen?
Skiljer sig företagets skillnadsintervaller emot standardiserade skillnadsintervaller från
SIS (2017) och STU (1980)?

1:5 Avgränsningar
Studien görs endast mot pojkplagg i storleksserien 92–170 med trikå som grundmaterial.
Grundpassformen på plaggen som används i studien är sen tidigare säkrad av företaget därav
kommer inga ytterligare justeringar göras på mönstret i grundstorlek utan fokus läggs på
graderingen. Fysisk avprovning görs endast på byxan då resurser och tid ej finns till för att
göra detsamma på t-tröjan.
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2 Litteratur och teoriöversikt
2:1 Gradering
Gradering av ett plagg innebär att göra ett mönster i grundstorlek antingen större eller mindre
och därmed skapa flera storlekar. Detta samtidigt som plagget behåller siluett, passform och
proportioner i varje ny storlek. Vilket görs bland annat utifrån olika typer av graderingsregler
och metoder, en kroppsmåttlista ligger oftast till grund. (Schofield & Labat 2005; Cooklin
1991)
Gradering av barnkläder skiljer sig gentemot gradering av vuxenstorlekar då fokus i dam- och
herrgradering ligger på en viddförändring medan vid gradering av barnkläder den största
förändringen sker på längden. Utmaningen i barngradering ligger bland annat i långa
storlekserier som ska anpassa ett plagg för en kropp som ständigt förändras på oregelbundna
sätt. Till exempel vid gradering av en storlekserie från 92 till 170 ska plagget anpassas ner till
en babykropp samtidigt som det ska anpassas upp till en ung mans- eller kvinnokropp. Därför
är det viktigt att förstå hur barnet växer och utvecklas genom alla åldrar. Till exempel växer
barnet i vissa åldrar mer på benen medan i vissa åldrar bålen växer mer, detta måste därmed
också tas hänsyn till vid graderingen. (Aldrich 2009; Cooklin 1991; Tongue, Otieno & Diane
Cassidy 2010)
Det finns två olika storlekssystem som används i industrin idag, ett baseras på ålder medan
det andra baseras på längd. Nackdelen med en åldersbaserad storlekserie är att barn växer och
mognar olika fort, detta beror bland annat på faktorer som etnicitet, diet och livsstil. Ett
storlekssystem som basers på ålder säger därmed ingenting om hur stort barnet, som ska passa
in i den storleken, faktiskt är. Tongue, Otieno och Diane Cassidy (2010) menar därför att ett
storlekssystem bör ge en indikation om hur stor kroppen storlekarna ska passa är. Därför anser
de att ett storlekssystem baserat på längd alternativt bröstmått är mer passande ur
kundperspektiv. Längdsystemet är det som används mest av företag i Europa idag (Aldrich
2009). Denna storleksserie kommer därför att tillämpas i följande studie. Tongue, Otieno och
Diane Cassidy (2010) påvisar även i sin undersökning att kunder ser storlekar som svårtydda
ute i handeln idag, fel storlek är nämligen den största anledningen till returer av barnplagg. De
menar att detta kan bero på att företag använder sig utav olika kroppsmåttlistor med olika
skillnadsintervaller vilket kan göra två plagg i samma storlek väldigt olika.

2:2 Måttlistor
En kroppsmåttlista utformas efter ett storlekssystem, detta bestämmer vilka storlekar som ska
ingå i kroppsmåttlistan. Storlekarna bestäms utifrån hur stora intervallerna mellan storlekarna
är. Ett bra storlekssystem har varken för många eller för få storlekar. Vid för få är risken stor
att plaggen har dålig passform på en stor del av målgruppen, vid för många storlekar kan det
däremot bli svårt för kunden att hitta sin storlek. Den optimala storleksserien täcker in så stor
del av målgruppen med så få storlekar som möjligt (Zakaria, Esser & Textile Institute 2016).
Enligt Aldrich (2009) uppnås detta i barnkläder med ett skillnadsintervall på 6 centimeter i
längd.
Ett bra storlekssystem och en bra kroppsmåttlista bygger på antropometriska studier gjorda på
befolkningen där kläderna ska säljas (Zakaria, Esser & Textile Institute 2016). Studier som
dessa genomförs över hela världen på olika initiativ. The European Standard har till exempel
tagit fram en standardiserad kroppsmåttlista utifrån en antropometrisk studie gjord med hjälp
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av 3D body scanning. Den senaste versionen, EN 13402-3:2017, innehåller ett urval av
resultatets kroppsmått mot både dam, herr och barn (SIS 2017). Om dessa ska användas i
gradering behövs dock kompletterande mått. Svenska textilforskningsinstitutet och
Konfektionsindustriföreningen släppte 1980 den senaste kompletta kroppsmåttlistan för barn i
Sverige, även denna utformades från en antropometrisk studie, i detta fall gjord manuellt
(STU 1980). Dessa mått kan lämpligtvis användas för att komplettera kroppsmåtten i EN
13402-3:2017.

2:3 Jämförelse av gradering
Studier som jämför och undersöker barngradering verkar saknas idag. Däremot finns ett flertal
där damgradering jämförs på olika sätt. Dessa studier undersöker huvudsakligen skillnaden
mellan en proportionerlig och mer kroppsanpassad gradering. I en undersökning av Bye,
Labat, Mckinney och Dong-Eun (2008) jämfördes proportionerlig gradering med ett mönster
konstruerat specifikt mot varje storlek. Detta i syfte att se hur väl proportionerlig gradering
bibehåller passformen i varje graderingsstorlek. Undersökningen gjordes på en damklänning
och resultatet visade att ju längre ifrån basstorleken storlekarna rörde sig desto sämre följde
plagget kroppen. Samma problem kan antas finnas i barngradering, då långa storlekserier ofta
används där barnen förändras avsevärt från minsta till största storlek (Aldrich 2009; Cooklin
1991; Tongue, Otieno & Diane Cassidy 2010). Därför bör proportionerlig gradering
lämpligtvis inte användas för barnplagg utan kroppsmåttlistan bör följas. Schofield och Labat
(2005) stärker även detta då de också jämfört proportionerlig och kroppsmåttsbaserad
gradering och uppnått samma resultat som ovan. För att förenkla graderingsprocessen kan
kroppsmåttlistan avrundas något för att få jämnare siffror. Viktigt att tänka på då är hur lång
sträckan som avrundas är och hur mycket den påverkas från minsta till största storlek
(Cooklin 1991).
Det finns flera olika sätt, vinklar och ingångar att jämföra gradering på. Det som litteraturen
är överens om är att för att göra en rättvis bedömning bör minst tre aspekter granskas. Den
första och viktigaste är att granska skillnadsintervallerna, eftersom dessa är grunden i
graderingen. Andra aspekten att granska är hur mönsterdelarna skiljer sig åt i form, detta görs
lämpligtvis genom att lägga delarna ovanpå varandra vid nollpunkten, då kan skillnaderna
upptäckta i skillnadintervallerna utvärderas visuellt. Tredje aspekten är att granska
passformen i samtliga storlekar av de graderade plaggen. Detta kräver dock stora resurser och
det kan därmed räcka att välja ut ett urval av storlekar och göra en bedömning utifrån dem och
sen göra antaganden gällande resterande storlekar.
Vid utvärderingen bör vissa kriterier och toleranser vara upprättade för att kunna göra en
rättvis och opartisk bedömning (Schofield & Labat 2005; Bye, Labat, Mckinney & Dong-Eun
2008; Myers-Mcdevitt 2009). Schofield och Labat (2005) poängterar även vikten av att
kontrollera varje gradering var för sig innan en jämförelse görs för att säkerställa att resultatet
är trovärdigt. Detta kan i första hand göras genom att observera graderingens näste och se att
alla linjer följs åt på ett mjukt sätt. Denna metod kan dock vara vilseledande när graderingens
intervaller inte är jämna, vilket de inte är i barngradering, graderingen kan då upplevas som
fel eller ojämn fast den inte är det. En kompletterande metod kan då vara att mäta av mönstret
och kontrollera att kroppsmåttsintervallerna stämmer. Det är även viktigt att kontrollera att
övergångar vid till exempel hörn korresponderar med grundstorlekens övergångar. (Schofield
& Labat 2005)
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2:4 Passform
Passform är en av de viktigaste faktorerna i barnplagg, för mindre barn är den allra viktigaste
funktionen att de ska kunna röra sig obehindrade. Desto större barnet blir ju mer spelar den
estetiska passformen roll. Kläder som inte passar kan hindra barns rörelseutveckling och kan
även bidra till att de blir mobbade och får dålig självkänsla. (Tongue, Otieno, Diane Cassidy
2010; Zakaria, Esser & Textile Institute 2016)
Passform utvärderas lämpligtvis genom framtagning av provplagg och avprovning på modell
eller docka. Att bedöma passform är individuellt och flera konstruktörer kan ha olika åsikter
kring vad en bra passform är. Det är därför bra att upprätta vissa punkter som ska granskas
och diskutera utifrån dessa. Vid avprovning av en storleksserie är passformen redan säkrad i
grundstorleken, denna kan därmed användas som måttstock i hur de andra storlekarna ska
sitta på kroppen. (Myers-Mcdevitt 2009)

2:5 Slutsats av litteratur
Efter undersökning i litteratur kan det fastställas att studier i barngradering saknas. Det saknas
jämförelser av graderingsmetoder och resultat som visar på dessa skillnader, som till exempel
studierna ovan av Bye, Labat, Mckinney och Dong-Eun (2008); Schofield och Labat (2005)
som grundar sig i damgradering. Framförallt saknas studier där olika sätt att applicera
gradering på granskas och jämförs, detta gäller i både dam, herr och barngradering. Detta
antas bero på att litteratur fortfarande förhåller sig manuellt till gradering även när det görs
datoriserat, nya metoder bör därför granskas.
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3 Metod
Följande avsnitt beskriver studiens metod och tillvägagångsätt för att uppnå dess syfte.
Figur 1. illustrerar i stora drag hur undersökningens flöde ser ut. I första hand görs en
litteraturstudie där information samlas in kring olika sätt att jämföra gradering på och vad som
är viktigt att tänka på vid gradering av barnplagg. Därefter kommer flera jämförelser göras
och noteras för att avslutningsvis sammanställas och analysers.

Figur 1 - Studiens metodflöde

3:1 Kroppsmåttlistor
En kroppsmåttlista ligger oftast till grund i gradering (Schofield & Labat 2005; Cooklin
1991). Denna studie kommer genomföras utifrån företagets egna kroppsmåttlista men för att
ge extra perspektiv i studien kommer denna avslutningsvis att jämföras med standardiserade
kroppsmåttlistor från STU (1980) och SIS (2017). Företagets kompletta kroppsmåttlista med
skillnadsintervall finns i bilaga 1.
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3:2 Grundkonstruktion
Två plagg kommer att granskas i studien, en kortärmad t-tröja och en mjukisbyxa med mudd i
midja och vid benslut. Grunderna på båda plaggen är tillhandahållna av företaget och
konstruerade i CAD-programvaran Modaris med expertfunktioner (Lectra 2017a). Filerna har
storleksserien 92–170 med grundstorlek 104, de förbereds inför studien genom att all befintlig
gradering nollställs och irrelevanta delar tas bort.

3:3 Graderingsmetoder
Detta avsnitt kommer ge en mer ingående beskrivning av de två graderingsmetoder som
studiens jämförelse bygger på. Grundprincipen hur de olika plaggdelarna växer är densamma i
båda metoder och bygger på punkter som rör sig enligt ett koordinatsystem med x- och yvärden. Utgångslägena för metoderna är däremot olika.
3:3:1 Metod 1a & 1b – Måttlistgradering
Metod 1a och 1b är företagets egenutvecklade metod för att applicera gradering. Metoden är
utvecklad i programvaran Modaris med expertfunktioner och är därmed anpassad för
datoriserad mönsterkonstruktion och gradering (Lectra 2017a). Denna metod utgår från en
måttlista i mönsterfilen som i sin tur är kopplad till en konstruktionsgrund som är låst enligt
dessa mått. All gradering appliceras genom att företagets kroppsmått i bilaga 1 manuellt
skrivs in i mönsterfilens måttlista och därigenom graderas den låsta grunden automatiskt.
Denna metod baseras alltså på företagets förarbete där fördelningen av graderingen redan är
uträknad i den låsta grundkonstruktionen, exakt hur dessa uträkningar är gjorda är därför inte
känt. Utifrån grundkonstruktionen byggs sedan modellen av plagget upp och erhåller därmed
samma gradering. Vid behov kan viss tilläggsgradering göras på den slutliga modellen för att
till exempel få till en viss form på ärmhålet eller halshålet. Skillnaden på metod 1a och 1b är
att i metod 1a skrivs företagets exakta kroppsmått in medan i metod 1b avrundas dessa mått
till 1/4 centimetrar innan de tillämpas.
3:3:2 Metod 2 - Punktgradering
Metod 2 baseras på litteraturundersökning och tidigare erfarenheter. Denna metod till skillnad
från metod 1 utgår direkt från modellkonstruktionens punkter. I varje punkt skrivs ett x- och
y-värde in, punkten rör sig då antingen utåt eller inåt från grundkonstruktionen. Detta görs i
ett urval av mönstrets punkter och en gradering byggs upp, x- och y-värde räknas ut från
kroppsmåttlistans skillnadsintervaller enligt figur 2 och 3. Förflyttningarna beräknas utifrån
graderingsprinciper av Aldrich (2009) och Svenssons (2014a; 2014b). För att förenkla
appliceringen av graderingen används även i denna metod de avrundade kroppsintervallerna
som tas fram i metod 1b. Tillämpningen av denna gradering kräver att ett nytt
konstruktionsunderlag tas fram som inte är kopplat eller låst till något. Det befintliga mönstret
ritas därför av för att erhålla samma passform i båda grundstorlekar. Därefter skrivs
graderingen in punkt för punkt enligt figur 2–3.
Byxan graderas med nollpunkt i grenhöjd, härifrån växer plagget både upp i midjan och ner
på längden. Vidden fördelas jämt på vardera sida av mönsterdelarna; 1/8 av viddskillnaden
ovanför nollpunkten och 1/4 av viddskillnaden under nollpunkten. (figur 2)
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Figur 2 - Förklaring på hur byxans koordinat beräknas utifrån skillnadsmåttlista

T-tröjans nollpunkt är placerad i brösthöjd och härifrån växer plagget uppåt med utgångsläge i
måttet ärmhålsdjup och neråt beroende på önskad längd av tröjan, här är den beräknas till
stussen. All viddökning är placerad i sidan då samtliga mönsterdelar speglas ut när
graderingen är färdigställd. Eftersom ärmen som används i denna studie är kort kommer vissa
justeringar göras på längdkoordinatet (O), detta utifrån visuell bedömning.

Figur 3 -Förklaring på hur t-tröjans koordinat beräknas utifrån skillnadsmåttlista

Både i metod 1 och 2 kontrolleras graderingen via upprättade plaggmåttlistor i mönsterfilen
som jämförs med kroppsmåttlistans skillnadsintervaller. Måtten som jämförs är listade i tabell
1.
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Tabell 1 - Mått i mönstrets plaggmåttlista som graderingen kontrolleras genom

T-tröja (T-shirt)

Mjukisbyxa (Jogger)

Bröstvidd (Chest)
Stussvidd (Seat)
Axellängd (Shoulder)
Axel-till-axel (Shoulder to Shoulder)
Ärmlängd (Sleeve length)
Ärmhålsdjup/mb till bröstlinje (Scy
depth/CB neck to bust line)

Midjevidd (Waist)
Stussvidd (Seat)
Midja-till-stuss (Waist to seat)
Lårvidd (Thigh)
Knävidd (Knee)
Fållvidd (Hem)

Ryggbredd (Across back)
Bröstbredd (Across chest)
Överarmsvidd (Bicep)
Halsbredd (Neck width)
Halsdjup mf (Neck drop CF)
Halsdjup mb (Neck drop CB)

Insida ben (Inside leg)
Utsida ben (Outside leg)
Sitthöjd fram (Front rise)
Sitthöjd bak (Back rise)
Midja-till-lår (Waist to thigh)
Midja-till-knä (Waist to knee)

3:4 Jämförelsemetoder
Första jämförelsen i studien görs genom att den exakta skillnadsmåttlistan och den avrundade
ställs upp jämte varandra i tabellform och utvärderas, detta i programvaran Excel (Microsoft
2016). När skillnaderna noterats i måttlistan kommer även mönsterdelarna att jämföras. Detta
genom att placera dem ovanpå varandra i olika färger i ritprogrammet Kaledo Style, vilket ger
en bild av var måttskillnaden hamnar på mönstret (Lectra 2017b). Beslut kan då tas huruvida
detta kommer påverka passformen.
Nästa jämförelse görs mellan de två appliceringssätten vilket görs via tre kanaler. Först
genom att som ovan placera mönsterdelarna ovanpå varandra i programmet Kaledo Style
(Lectra 2017b). Därefter görs en jämförelse mellan plaggmåttlistornas skillnadsintervall och
kroppsmåttlistans, även detta ställs upp i tabellform i Excel (Microsoft 2016). Avslutningsvis
jämförs metoderna via framtagna provplagg.
Den sista jämförelsen i studien görs mellan företagets kroppsmåttlista och två standardiserade
kroppsmåttlistor från STU (1980) och SIS (2017). Skillnadsintervallerna ställs upp i Excel
och därefter utvärderas hur de avviker från varandra (Microsoft 2016).

3:5 Sömnad och avprovning
För att identifiera skillnader i passformen mellan metod 1a och 2 sys två storleks-set upp, ett
för varje appliceringsmetod. Denna jämförelse görs endast av byxan. Varje storleks-set
innehåller storlekarna 104, 140 och 164. Storlekarna har valts ut för att täcka så stor del av
storleksserien som möjligt utan att behöva sy upp samtliga storlekar. Plaggen sys upp i
företagets sömnadsateljé av en professionell sömmerska. Därefter provas plaggen av på
företaget i samråd med en av konstruktörerna. Avprovningen görs på docka och bedöms
enligt upprättat avprovningsprotokoll i bilaga 2. Relevanta mått på provdockorna är listade i
tabell 3 tillsammans med företagets kroppsmått. Dessa avvikelser kommer att tas hänsyn till
vid avprovning.
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Tabell 2 - Mått på provdockor som används vid avprovningen

Mått på docka - Kroppsmått
Horisontella mått
Bröstvidd
Midjevidd
Stussvidd
Lårvidd
Knävidd
Ankelvidd
Vertikala mått
Midja-till-stuss
Midja-till-knä
Midja-till-ankel

Docka

Kropp
104

Docka

55
54,9
60,5
34
23,5
16,5

56
54,5
60
33
23,5
16

69,8
63,5
75
44
30
20,5

11
35
56,5

11,25
35
56

13,5
48,5
80,5
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Kropp
140

Docka

Kropp
164

71
63,5
74,3
43
29,75
20

85,5
74
90
52
36
22

86
73
89
51
36,5
21

14,4
49
81,5

17,5
58
96,5

17,5
58
96,5

4 Resultat
Följande avsnitt presenterar studiens resultat utifrån metoden ovan.

4:1 Avrundade skillnadsintervaller
I första steget av undersökningen studeras företagets skillnadsmåttlista (bilaga 1). Utifrån
denna skapas en ny skillnadsmåttlista med avrundade skillnadsintervaller. Avrundningen görs
till 0,25 cm. Den här listan jämförs därefter med den ursprungliga och differensen dem
emellan noteras och finns i bilaga 3.
Då den ursprungliga kroppsmåttlistan redan hade relativt avrundade mått visar sig inte
differenser i alla mått. I de mått det visar sig i är dessutom skillnaderna väldigt små och
överstiger inte 0,25 cm, dessa är markerade i bilaga 3. Vidare i undersökningen beslutas att
trots detta även jämföra skillnader genom att göra en mönsterjämförelse.
En t-tröja och en mjukisbyxa graderas upp enligt metod 1a och 1b. Mönstren från metod 1b
placeras sedan ovanpå metod 1a och jämförs (bilaga 4). Skillnaderna som visar sig i båda
plaggen är minimala, den största avvikelse är formen på grensömmen i vissa av byxans
storlekar, detta är dock endast någon millimeter och överstiger inte 0,25 cm i någon av
storlekarna (figur 4; bilaga 4). Byxan har också en viss längdskillnad men eftersom denna
även finns i grundstorleken bedöms detta vara en konstruktionsmässig avvikelse och inte
något graderingen påverkat (figur 5). Baserat på resultatet bedöms det att avrundningen av
skillnadsmåttlistan inte påverkat graderingen märkbart och de skillnader som upptäckts är så
små att de eventuellt skulle försvinna i tillskärning och sömnad.

Figur 4 - Jämförelse av bakbyxa mellan metod 1a (exakta kroppsmått) och metod 1b (avrundade
kroppsmått)
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4:2 Applicering av gradering
I nästa steg av studien undersöks två olika sätt att applicera gradering på. Den första metoden,
beskriven som metod 1a ovan, utgår från en måttlista i programvaran Modaris som är länkad
och låst till en konstruktionsgrund varifrån hela mönstret sedan byggs upp utifrån (Lectra
2016). Denna metod appliceras återigen på en t-tröja och en mjukisbyxa. Företagets exakta
kroppsmått skrivs in manuellt i mönsterfilens måttlista därefter appliceras vissa värden som
punktgradering för att justera formen på gren, ärmkulle, ärmhål och halshål.
För att kunna applicera metod 2 byggs en ny grund upp utifrån grundstorleken med exakt
samma passform men utan länkade eller låsta punkter. Därefter tillämpas en punktgradering
utifrån principer av Aldrich (2009) och Svenssons (2014a; 2014b). Även denna metod utgår
från företagets skillnadsintervaller men för att förenkla uträkningen av kordinatvärdena
används den avrundade skillnadsmåttlisan som utvecklades ovan. Detta eftersom resultat ovan
visade på att skillnaderna var minimala och dessa bör därför inte påverka resultatet av
följande jämförelse.

4:2:1 Mönsterjämförelse
När båda mönster är graderade via varje metod görs en jämförelse och utvärdering av
skillnaderna i samtliga storlekar genom att lägga dem ovanpå varandra.
T-tröjan bestående av tre delar; framstycke, bakstycke och ärm jämförs i bilaga 5:1. Resultatet
av framstycket visar att neråt från grundstorlek går metod 1a något inåt i nederkant i övrigt
följer metoderna varandra fint åt, samma notering görs på bakstycket. Från grundstorlek 104
och upp till storlek 122 är både fram och bakstycke näst intill identiska. Från storlek 128 och
uppåt bli dock metod 2 något längre från bystlinje ner till fållen i varje storlek (figur 5–6;
bilaga 5:1). Detta medan framstyckets ärmhålsdjup blir lägre i varje storlek och då yttre
axelspets behåller sin position gör detta att lutningen på metod 1a:s axel blir större, detta
problem växer för varje storlek (figur 5; bilaga 5:1). Ärmhålsdjupet på bakstycket blir också
lägre från och med storlek 128 i metod 2, axelns lutning bibehålls däremot till skillnad från
framstyckets då yttre axelspets följer inre axelspets skillnad (figur 6). Halsdjupet gör däremot
inte det och bidrar till ett lägre halsdjup i metod 2 (figur 6; bilaga 5). På ärmen följs metod 1a
och metod 2 fint åt med små viddskillnader från storlek 92 till 110. Från storlek 110 blir dock
metod 2:s ärmkulle något lägre i varje storlek upp till 140, därefter går ärmkullen upp igen
och i de största storlekarna följer den nästan metod 1a:s ärmkulle igen (figur 7; bilaga 5:1).
För övrigt bibehåller båda metoderna ärmkullens form fint i samtliga storlekar.
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Figur 5 - Mönsterjämförelse av t-tröjans framstycke mellan metod 1a (måttlistgradering) och metod 2
(punktgradering)

Figur 6 - Mönsterjämförelse av t-tröjas bakstycke mellan metod 1a (måttlistgradering) och metod 2
(punktgradering)

Figur 7 - Mönsterjämförelse av t-tröjas ärm mellan metod 1a (måttlistgradering) och metod 2
(punktgradering)

Mjukisbyxan innehåller ett fram- och ett bakstycke, dessa jämförs i bilaga 5:2. Både framoch bakbyxa visar samma tendenser metoderna emellan. Det finns en viss balansskillnad som
blir större alternativt mindre i takt med graderingen (bilaga 5:2). Grenen i metod 2 går från att
vara väldigt rak och nästan luta fram i storlek 92 till att luta mer bakåt i de större storlekarna
(figur 8–9). Detta gör även att sidsömmen på metod två blir rakare. Metod 2 har dessutom en
mer urgröpt gren i samtliga storlekar och vid noggrann granskning upplevs genen bak något
krokig från och med storlek 140, detta problem växer med graderingen (figur 9; bilaga 5:2).
Metod 1 är överlag större viddmässigt än metod 2, detta visar sig i samtliga storlekar (bilaga
5:2).
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Figur 8 - Mönsterjämförelse av byxas framstycke mellan metod 1a (måttlistgradering) och metod 2
(punktgradering)

Figur 9 - Mönsterjämförelse av byxans bakstycke mellan metod 1a (måttlistgradering) och metod 2
(punktgradering)

4:2:2 Jämförelse av plaggmåttlistor
Parallellt med mönsterjämförelsen kontrollerades och jämfördes även mönstrets
plaggmåttlistor från mönsterfilen. Detta genom att ställa dem bredvid varandra och jämföra
mått samt skillnadsintervaller.
I bilaga 6 jämförs t-tröjans mönster. Bilaga 6:1 jämför metodernas skillnadsintervaller mot de
avrundade kroppintervallerna som togs fram tidigare i studien. Resultatet visar att metod 1
avviker från kroppsintervallerna i vissa mått; detta i bröstvidd, axellängd och i halsbredd
(tabell 3). Metod 2 följer däremot kroppsintervallerna bättre och skiljer sig endast i axel-tillaxel måttet. Båda metoderna avviker från kroppsintervallerna på ärmlängdsmåttet, detta beror
på att t-tröjans ärm är kort och eftersom intervallet syftar till en lång ärm behövdes detta mått
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justeras i graderingen. Längden korresponderar däremot hyfsat metoderna emellan (tabell 3).
Metod 2 avviker från kroppsintervallerna i stussvidd, detta beror dock på att modellen har en
rak sidsöm och för att bibehålla denna i samtliga storlekar behöver bröstvidd och stussvidd
erhålla samma graderingsvärde. Metod 1 antas ha en inräknad formel för detta, därav framgår
ingen avvikelse i måttlistan (tabell 3). Skillnaderna i halsdjup som illustreras i figur 6 kan
förklaras med att metod 2 inte blivit graderad i halsdjup bak, vilket metod 1a har (tabell 3).
Detta intervallvärde finns dock inte i företagets skillnadsmåttlista utan är uträknad i metod
1a:s konstruktionsgrund. Bilaga 6:2 illustrerar hur avvikelserna i skillnadsintervallerna visar
sig måttmässigt i plaggmåttlistorna, gulmarkerade rutor är de mått som skiljer sig mer än 1
cm. De största skillnaderna visar sig i bröstvidd, stussvidd och i halsdjup bak, varav de två
senare har naturlig förklaring i att måtten inte graderats med samma intervallvärden
metoderna emellan (tabell 4). Skillnaden i bröstvidd beror på avvikelserna i
skillnadsintervallet (tabell 3).
Tabell 3 - Jämförelse av t-tröjans plaggmåttlistor mellan metod 1a (måttlistgraderad) och metod 2
(punktgraderad) - skillnadsintervall

Tabell 4 - Jämförelse av t-tröjans plaggmåttlistor mellan metod 1a (måttlistgraderad) och metod 2
(punktgraderad) - mått

I bilaga 7 jämförs byxans mönstermått. Metod 1 avviker i midjevidd vilket resulterar i en
eskalerande måttskillnad där i största storlek det nästan skiljer sig 3 cm (tabell 5–6).
Lårviddsmåttet avviker från kroppsintervallerna i båda metoderna, detta kan bero på att
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lårpunkten i sidan inte fått en inskriven gradering utan fått en proportionerlig utjämning för att
få en jämn och fin linje (tabell 5). Detta resulterar även i att lårvidden får en ökande
måttskillnad från storlek 122 och uppåt (tabell 6). Stussmåttet avviker med nästan 1 cm
metoderna emellan i grundstorlek vilket beror på att placeringen av stussen flyttats ner i
metod 2 för att skapa en mer följsam grensömsgradering (tabell 6). Måtten insida ben, sitthöjd
fram och sitthöjd bak avviker i båda metoderna från kroppsintervallerna. De korresponderar
dock bra med varandra, kroppsintervallerna bör därför eventuellt undersökas eller frångås
(tabell 5). Metod 1a skiljer sig i måttet benslutsvidd från kroppsintervallerna, detta antas bero
på en gömd formel i konstruktionsgrunden (tabell 5).
Tabell 5 - Jämförelse av byxans plaggmåttlistor mellan metod 1a (måttlistgraderad) och metod 2
(punktgraderad) - skillnadsintervall

Tabell 6 - Jämförelse av byxans plaggmåttlistor mellan metod 1a (måttlistgraderad) och metod 2
(punktgraderad) - mått

4:2:3 Avprovning
För att se hur skillnaderna som upptäckts ovan påverkar passformen och uttrycket av plagget
sys med hjälp av företaget två storleks-set upp av byxan, ett från varje metod i storlekarna
104, 140 och 164. Avprovning sker på företaget med docka och närvarande är även en av
företagets konstruktörer. Passformen av samtliga plagg utvärderas enligt
avprovningsprotokoll, dessa finns ifyllda i bilaga 8–9.
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Resultatet avprovningen visar är att metod 1a:s midja växer i varje storlek och är något för
stor i storlek 164, metod 2:s midja korresponderar däremot bra mot grundstorleken i alla
storlekar. Placeringen av midjan överensstämmer bra med grundstorleken i båda metoderna. I
de större storlekarna kan däremot en tilläggsgradering göras för att få ner midjan något, detta
för att anpassa modellen mer till kroppen och kunden. Större pojkar vill i regel ha byxorna lite
längre medan en liten pojke behöver ha dem högre upp för att täcka babymagen (figur 10–15)
(Tongue, Otieno & Diane Cassidy 2010). I båda metoderna blir benlängden längre i varje
storlek, i metod 1a växer den jämt medan i metod 2 upplevs benlängden först i storlek 140
korrespondera bra med grundstorleken och sen i storlek 164 bli för lång (figur 10, 13).
Stussen är placerad något för långt ner i metod 2, detta beror dock på att denna flyttats ner i
mönstret för att skapa en följsammare gradering (figur 15). Metod 1a har därmed en korrekt
placering (figur 12). Viddmässigt växer metod 1a och blir något större i varje storlek
gentemot grundstorleken (figur 10–12). Metod 2 har en bra och följsam viddgradering upp till
storlek 140, 164 upplevs däremot något tight, speciellt över stussen (figur 13–15). Detta kan
dock bero på att stussen flyttats ner något.
Sammanfattningsvis visar resultatet på en överlag bättre viddgradering i metod 2 medan
metod 1a visar på en bättre längdgradering. Gemensamt för båda metoderna är att ju längre
ifrån grundstorleken graderingen rör sig ju sämre blir passformen.

Figur 10 - Avprovning metod 1a (måttlistgradering) fram
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Figur 11 - Avprovning metod 1a (måttlistgradering) sida

Figur 12 - Avprovning metod 1a (måttlistgradering) bak
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Figur 13 - Avprovning metod 2 (punktgradering) fram

Figur 14 - Avprovning metod 2 (punktgradering) sida
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Figur 15 - Avprovning metod 2 (punktgradering) bak

4:3 Jämförelse av företagets kroppsmåttlista mot SIS och STU:s
kroppsmåttlistor
Avslutningsvis i studien undersöks företagets kroppsintervaller genom att ställas emot
standardiserade kroppsmåttlistor från STU (1980) och SIS (2017). Uppställning av dessa finns
i bilaga 10, grönmarkerade mått visar på liknande skillnadsintervall. SIS har endast fyra
skillnadsmått publicerade i sin standard, det kan dock fastställas utifrån dessa att de är de
jämnaste intervallerna med jämna tillväxthopp. Företagets intervaller är de ojämnaste med
flera större och oregelbundna hopp. Bilaga 10 visar att företagets intervaller i regel är större
än STU:s med några få undantag och att SIS kommer någonstans däremellan. Detta stärks i
tabell 7 där intervallerna summerats för att se den totala ökningen i varje storlekssystem,
resultatet visar här att företagets ger den största ökningen och STU den minsta i alla utvalda
mått förutom i halsvidd där SIS är störst. I till exempel bröstvidd växer företagets intervaller 6
cm mer än STU från storlek 110 till 170, alltså ger företagets måttlista ett betydligt större
plagg i största storleken än STU:s (tabell 7). Summeringen visar även att skillnaderna är som
störst i de minsta storlekarna, till exempel i midjevidd skiljer sig företagets intervaller mot
STU:s med endast +0,6 cm mellan storlekarna 140–170 medan emellan storlekarna 110–134
denna skillnad uppgår till 2,3 cm (tabell 7).
Efter jämförelsen kan det alltså fastställas att även då flera av intervallerna korresponderar
med varandra i bilaga 10 skulle en gradering utifrån listorna resultera i skilda
passformsresultat i samtliga storlekar. Hur stor denna skillnad skulle vara går inte att svar på
utan att sy upp och jämföra dessa plagg. Vid vidare utvärderingen av intervallerna är en viktig
notering att STU:s måttlista upprättades 1980 utifrån en studie gjord endast på svenska barn,
vissa mått kan därav vara föråldrade och inte passa in i ett företag som säljer kläder utanför
Sverige idag. Intervallerna från SIS (2017) kan då eventuellt vara ett bättre alternativ eftersom
dessa är baserade på barn i hela Europa. För att kunna använda dessa intervaller behövs dock
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resterande mått gjorda i studien som inte publicerats än. Hur företagets mått är framtagna är
inte känt, vilket gör det svårare att avgöra vilka barn som är menade att passa in i dessa
storlekar.
Tabell 7 - Värdesummering av intervaller från bilaga 10 företagets (fö)/STU (1980)/SIS (2017)

Värdesummering
Bröstvidd (Chest) (fö)
Bröstvidd (STU 1980)
Bröstvidd (Chest) (SIS 2017)

110–134

140–170

110–170

11,5

21,5

33

8

19

27

11

18

29

7

13

20

4,7

12,4

17,1

5,5

13

18,5

12,68

14

26,68

8,9

13,6

22,5

10,5

14,5

25

4,5

5

9,5

3,1

6,2

9,3

4

6

10

Midjevidd (Waist) (fö)
Midjevidd (STU 1980)
Midjevidd (Waist) (SIS 2017)
Armlängd (Armlength) (fö)
Armlängd (STU 1980)
Armlängd (Armlength) (SIS 2017)
Halsvidd (Neckline base) (fö)
Halsvidd (STU 1980)
Halsvidd (Neck girth) (SIS 2017)
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5 Diskussion
5:1 Resultatdiskussion
Resultatet ovan identifierar flera skillnader mellan de två appliceringsmetoderna både i
plaggmåttlistor, mönster och provplagg. Detta kan bidra till att företagets storlekar inte
upplevs som uniforma och därmed blir svåra för kunden att förstå. Enligt Tongue, Otieno och
Diane Cassidy (2010) är felköp av storlek den största orsaken till att barnkläder returneras
idag. Det skulle därför gynna företaget att standardisera en av metoderna och därmed säkra en
jämnare kvalitet i sina storlekar samtidigt som kundens köpupplevelse förenklas genom att det
tillhandahålls storlekar som växer på samma sätt genom hela sortimentet.
Vilken av metoderna som är mest lämpad för detta är svårt att avgöra då flera aspekter måste
räknas in. Till exempel korresponderar metod 2 genomgående bättre med grundstorleken och
upplevs ge den bättre viddmässiga passformen. Vilket styrks ytterligare av att
plaggmåttlistans skillnadsintervaller följer företagets kroppsintervaller bättre med färre
avvikelser än i metod 1a. Fördelen med metod 1a är däremot att den ger finare och mer
följsammare mönsterlinjer och att den generellt ger en jämnare längdgradering.
Nackdelen med metod 2 är att den är mer komplicerad att applicera då den kräver att varje
koordinat i varje punkt beräknas (Aldrich 2009; Svenssons 2014a; 2014b). I en damgradering
där intervallerna är relativt jämna mellan storlekarna är inte detta ett större problem, då
samtliga koordinatvärden kan beräknas och skivas in samtidigt. Barn växer emellertid
oregelbundet både på längden och bredden och har därmed ojämna kroppsintervall (Aldrich
2009; Cooklin 1991; Tongue, Otieno & Diane Cassidy 2010). I varje koordinat måste därmed
varje storlek med avvikande intervall räknas ut var för sig, vilket är tidskrävande och kan
bidra till graderingsfel. Fördelen med metod 2 är att konstruktören har full kontroll på sin
gradering, vart den tillämpas och vilka uträknar som görs. För att förenkla metoden kan
skillnadsintervallerna avrundas något, i denna studie gjordes det till 0,25 centimeter.
Resultatet visade att denna avrundning inte skulle ge någon märkbar skillnad på det färdiga
plagget, en ännu grövre avrundning skulle därför kunna göras. Enligt Cooklin (1991) bör en
avrundning av ett intervall beräknas utifrån sträckan det refererar till, på en längre sträcka kan
till exempel intervallet avrundas mer än en kortare sträcka. Genom att avrunda
skillnadsintervallerna på detta sätt skulle de bli betydligt jämnare och därmed förenkla
appliceringen av metod 2.
Fördelen med appliceringen av metod 1a är att den är smidigare och går fortare, detta då inga
koordinat behöver räknas ut eftersom uträkningen av dessa är programmerade i
konstruktionsgrunden. Graderingen behöver dessutom bara skrivas in en gång på
konstruktionsgrunden därefter kan samma grund användas som byggsten till flera nya
modeller som då erhåller graderingen automatiskt. Nackdelen med metoden är att
grundprincipen av graderingen glöms bort och eftersom uträkningarna mer eller mindre är
gömda blir det svårt för konstruktören att bibehålla kontroll på sin gradering. Det är därför
viktigt att sätta upp fasta och klara graderingsregler för hur graderingen är tillämpad och
beräknad, detta för att konstruktören lätt ska kunna sätta sig in i nya mönster där hen inte
byggt upp konstruktionsgrunden med dess gradering själv (Schofield & Labat 2005).
I jämförelsen av appliceringsmetoderna uppmärksammades även att skillnaderna som
identifierades i mönstren, plaggmåttlistorna och provplaggen blev större desto längre ifrån
grundstorleken graderingen rörde sig. Vilket också överensstämmer med Bye, Labat,
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Mckinney och Dong-Eun (2008) studie av damgradering som påvisar samma problem. En
kortare storleksserie som avslutas vid storlek 140 skulle därmed eventuellt reducera vissa
identifierade skillnader. Ett annat alternativ skulle vara att göra storlek 140 till grundstorlek
då denna ligger mer centrerad i storlekserien.
Tongue, Otieno och Diane Cassidy (2010) konstaterar att barn växer väldigt oregelbundet
vilket både företagets, SIS (2017) och STU:s (1980) kroppsmåttlistor intygar. Skillnaderna
mellan listorna skapar däremot tvivel i vart och när de olika tillväxtfaserna sker på kroppen.
Detta hävdar Tongue, Otieno och Diane Cassidy (2010) beror på faktorer som etnicitet, miljö
och diet. I ett allt mer integrerat samhälle med människor från olika bakgrunder blir valet av
kroppsmåttlista därmed svårare. Måttlistor med väldigt specifika intervallhopp som till
exempel företagets riskerar då att utesluta en stor del av målgruppen. SIS (2017) är därmed
eventuellt ett bättre alternativ med mer avrundade och jämna intervallhopp som täcker in fler
kroppstyper (Zakaria, Esser & Textile Institute 2016). Måttlistor som STU (1980) känns
däremot utdaterade då denna utvecklades enligt endast svenska barns mått för 40 år sedan.

5:2 Metoddiskussion
I en likande studie bör tydligare graderingsregler sättas upp som Schofield och Labat (2005)
påvisar. Detta för att jämförelsen ska bli mer kontrollerad. Metod 1a som baseras på förarbete
av företaget var något svår att förstå på vissa punkter och vissa gömda formler misstänks ha
påverkat resultatet. En ny studie skulle därmed gynnas av att en helt ny konstruktionsgrund
med graderingsunderlag tas fram och att en ny modell sedan byggs upp utifrån denna. I denna
studie fanns dock inte tid för detta.
För att styrka analysen skulle även t-tröjans gradering verifierats med uppsytt provplagg.
Detta för att säkerställa att samma slutsatser som drogs mellan byxans jämförelsemetoder
även kan dras på överdelsplagg.
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6 Slutsats
Nedan besvaras studiens forskningsfrågor.
På vilket sätt påverkas graderingsresultatet av de två olika appliceringsmetoderna?
Studien visar att valet av appliceringsmetod påverkar graderingen både i plaggmåttlistans
skillnadsintervall, mönsterdelarnas form och framförallt i provplaggens passform.
Avvikelserna i skillnadsintervallerna beror till största del på hur de två metoderna erhåller sin
gradering, metod 1a får graderingen i andrahand från en konstruktionsgrund medan metod 2
får sin gradering direkt i punkten. De största skillnaderna i mönsterdelarnas form visar sig i de
rundade formerna som till exempel i halshål och vid grensöm. Passformsmässigt ger
appliceringsmetoderna olika typer av rörelsevidd i plaggen, i metod 1a blir rörelsevidden
större för varje storlek och resulterar i att plaggen blir något för stora. I metod 2
korresponderar rörelsevidden bra med grundstorleken upp till storlek 140, därefter upplevs
plaggen dock bli något mer åtsittande. Längdmässigt blir metod 1a något längre i varje storlek
medan metod 2 likt rörelsevidden korresponderar med grundstorlek upp till 140 men blir
därefter något för långa.
Slutsatsen är att metod 1a är den effektivaste appliceringsmetoden för just barngradering med
oregelbundna skillnadsintervaller. Medan metod 2 ger en bättre passform som följer
kroppsmåttlistans skillnadsintervaller bättre.
Påverkar en avrundning av företagets skillnadsmått resultatet av graderingen?
Resultatet av avrundningen som gjordes i undersökningen visar inte på att denna skulle
påverka det slutliga plagget märkbart. Detta beror på att avrundningen endast gjordes till 0,25
cm och de skillnader som visade sig bedömdes kunna försvinna i tillskärning och sömnad. En
grövre avrundning skulle därmed kunna göras.
Skiljer sig företagets skillnadsintervaller emot standardiserade skillnadsintervaller från SIS
(2017) och STU (1980)?
Jämförelsen mellan företagets, SIS (2017) och STU:s (1980) skillnadsintervaller visar på
skillnader mellan alla tre listor i samtliga mått. Företagets har de mest oregelbundna
intervallerna och ger den största totala ökningen från minsta till största storlek. Medan STU
(1980) innehåller de minsta intervallerna och därav även den minsta totalökningen.
Intervallerna från SIS (2017) är de jämnaste utan oregelbundna hopp och ökar totalt ett
mellanting mellan företagets och STU:s (1980).
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7 Slutord
Studien har bidragit till mycket ny kunskap huvudsakligen i gradering men också kring hur
denna relaterar till barn och hur de växer. Jämförelsen av appliceringsmetoderna som har varit
fokus i undersökningen har resulterat i större förståelse kring hur komplex gradering är och
vilka faktorer som är avgörande för slutresultatet. Undersökningen av olika skillnadsmåttlistor
har dessutom ökat förståelsen kring hur viktigt det är att utgå från rätt intervaller gentemot sin
målgrupp, då skillnaderna kan vara stora.
Vidare skulle det vara intressant att undersöka appliceringsmetoderna mot SIS (2017) och
STU:s (1980) kroppsintervall och se huruvida detta skulle förändra resultatet. Om en viss
metod är mer eller mindre kopplad till en viss typ av kroppsmått. Det skulle även vara
intressant att undersöka huruvida resultatet skulle bli annorlunda om en annan grundstorlek
används, om skillnaderna skulle bli mindre alternativt större.
Denna studie kommer förhoppningsvis hjälpa företaget att ta beslut kring standardisering av
deras arbetssätt. För akademin belyser den nya sätt att hantera gradering på och vikten av att
utforska nya metoder och tillvägagångsätt som kan jämföras med gamla traditionella.
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