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Abstract	  
 
The purpose of this report is to highlight customers' problems in finding the right size when 
shopping for clothes in an online store. The focus area is to investigate whether it is possible 
for customers to take accurate body measurements or garment measurements with a 
measuring tape in order to select appropriate clothing size in e-commerce. 
 
A market investigation on the internet was conducted to find out how clothing companies 
design their size guides. Then a study took place with 20 participant soldiers. They were 
asked to follow the instructions for taking body measurements of themselves, to take 
measurements of each other and to measure two selected garments. Finally, they where 
measured by a garment technologist. The result showed a very large difference, and several of 
the measures had a span from -6 cm to +6 cm. One finding was that some measurement 
results were improved when someone else than themselves performed the body measuring. 
Afterwards the participants were asked to answer a few questions. Around 60 % of the them 
believed that a film instruction could facilitate the body measuring. The conclusion is that it is 
important to inform the customers in the size guide that it is important to get help to get as 
accurate measurements as possible and that an instructional film can facilitate the measuring. 
A complement to body measurements can be garments measurements in the size guide. 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport vill belysa kunders problem med att hitta passande storlek när de handlar 
kläder i en webbutik. Fokusområdet är att undersöka om det är möjligt för kunder att ta 
tillförlitliga kroppsmått eller plaggmått med måttband, för att välja passande klädstorlek vid 
e-handel.  
 
Först genomfördes en marknadsundersökning för att ta reda på hur klädföretag utformar sina 
storleksguider. Därefter utfördes en undersökning där 20 militärer deltog. De fick i uppgift att 
följa instruktioner för att ta kroppsmått på sig själva, ta samma mått på varandra och måtta av 
två utvalda plagg. Avslutningsvis fick de låta sig bli mätta av en designtekniker. Resultatet 
visade mycket stor spridning och flera av måtten hade ett spann från -6 cm till +6 cm i jämfört 
med att en professionell genomförde mätningen. En upptäckt var att vissa mätresultat blev 
bättre när någon annan än personen själv utförde kroppsmätningen. Deltagarna fick som 
avslut svara på några frågor. Hela 60 % av deltagarna i testgruppen trodde att en 
filminstruktion skulle ha underlättat mätningen. Slutsatsen är att det är viktigt att informera 
kunder hur de bör ta hjälp med att ta sina mått i användandet av storleksguiden, och att en 
instruktionsfilm kan underlätta mätningen. Ett komplement till kroppsmått kan vara plaggmått 
i storleksguiden. 
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Förord 
 
Eftersom e-handeln ökar markant finns det ett stort intresse hos företagen att kunderna ska 
köpa kläder i rätt storlek direkt och på så sätt undvika returer (Svensk Handel 2016). Detta 
skulle bidra till minskade utgifter för företagen och mindre miljöpåverkan i form av 
transporter och emballage. 
 
Ett mycket stort tack vill jag tillägna mina systrar Anna Olebjörk och Maria Berggren som 
varit ett stort stöd genom hela arbetet och bidragit med reflektioner på texten. Alexandra 
Forsberg vill jag tacka för hennes hjälp med referenshantering. 
 
Ytterligare ett tack vill jag skänka Major Carl-Magnus Olofsson som rekryterade och samlade 
ihop en samarbetsvillig testgrupp på Livgardet i Kungsängen. Under testdagen hjälpte min 
systerdotter Julia Byström till att anteckna ner samtliga mått när jag måttade av militärerna 
och för det bör hon även få ett stort tack. Det gjorde arbetet betydligt mer effektivt och 
genomförbart.  
 
Jag vill också tacka mina klasskamrater Josefin Andersson, Mika Munterud och Michaela 
Bergroth som kontrolläst min text och kommit med kreativa synpunkter. 

 
Till slut vill jag nämna Evelina Janunger Kaarme och Maria Landfors som korrekturläst min 
text innan färdigställandet. Ett stort tack till er båda för att ni läste min kandidatuppsats. 
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Inledning 
 
Upprinnelsen till denna kandidatuppsats kommer från en diskussion på ett företag, huruvida 
det går att minska returer med hjälp av en ny storleksguide på företagets webbshop . 
Minskade returer skulle i sin tur även bidra till minskade transporter och emballage, vilket i 
sin tur kan minska kostnader och utsläpp. 
 
 
Bakgrund 
 
Vid framtagning av mönster i klädindustrin används plaggmått. Plaggmåtten är baserad på ett 
genomsnittligt kroppsmått med tillägg för rörelsevidd så att bäraren ska kunna röra sig i 
plagget. Hur mycket man ökar mönstret variera på grund av tyg och klädmodell, (Beazley 
1999). Inom e-handeln är det ofta nödvändigt att ta mått av sin egen kropp för att på så vis 
komma fram till rätt storlek i företags storleksguider. Yoonm & Radwin  (1994) genomförde 
en undersökning på 103 kvinnor som fick ta sina egna kroppsmått och därefter ta mått på 
varandra. Det visade sig att det blev en felmätning på ca -4 cm upp till +6 cm på måtten. Ett 
primärt mått som stussvidd fick en avvikelse på -4 cm. Det skulle kunna innebära att storleken 
man väljer ut efter sina egna tagna mått kommer ge en för liten och likaså för trång byxa över 
stussen Daanen & Byvoet (2011) genomförde en studie där de också bad personer mäta sig 
själva. De fick i uppgift att ta mått på halsvidd, övervidd, midja, stussvidd, axel, handled, 
armlängd och rygglängd samt informera om ålder, vikt och BH-storlek. Därefter tillverkades 
en blus efter måtten i rätt storlek till kunden. De kom fram till att detta fungerade på en lös 
och ledig passform, men om man ville tillverka ett tight plagg krävdes rätt tagna mått.  
 
 
Företagets problem kring måttabeller  
 
Hos ett klädföretag som producerar miljövänliga funktionsplagg planerades en ny webbshop. 
Företagets designavdelning började då fundera över om plaggmåtten överensstämde med 
kroppsmåttlistan som fanns på den tidigare e-handelns storleksguide och om det behövdes en 
ny måttlista med tillhörande instruktioner (Olebjörk 2018). Det ansågs att instruktionerna på 
hur måttagningen skulle genomföras var otydliga, då text och bild inte uttryckte samma 
anvisningar (figur 1). Måtten i tabellen visade omkretsmått medan bildbeskrivningen visade 
halva mått samt att pilarna inte var utritade till ytterkanten på figuren på bilden. 
Innerbenslängden var beskriven så att måttet skulle tas barfota till golvet från grenen. Medan 
personen på bilden har skor och måttpilen var uppritad till skons överkant. Ett liknande 
problem finns i instruktionerna av ärmlängd, vilket gör att det är otydligt var måttet börjar och 
slutar (figur 1).  
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Figur 1. Företagets tidigare måttagningsinstruktioner 

 
En tidigare förundersökning visade att klädföretaget behövde få ordning på hur samtliga 
måttlistor förhåller sig till varandra. I denna undersökning upprättades därför en 
jämförelsetabell i MS Excel (Microsoft 2016). ), för att få ett underlag för hur måtten 
korrelerade med varandra i de olika måttlistorna. Först bedömdes om webbshoppens 
kroppsmått och mönsterkonstruktörens mått stämde överens (bilaga A-B). Efter den 
undersökningen togs det beslut om att arbeta vidare med mönsterkonstruktörens mått. Ett 
väsentligt mått som saknades var mått på armlängd. Det valdes att tillsvidare utgå från 
armlängden som funnits på näthandeln. Kroppsmåttlistan jämfördes därefter mot Svensk 
standard SS-EN 13402-3:2017 (SIS 2017) och Alvanons personmåttlistor (Alvanon 2017; 
bilaga A-B). Det visade sig att måttlistorna inte var så långt ifrån övriga listorna, förutom 
Alvanons som hade generösare storlekar i de större storlekarna (Olebjörk 2018). Det var dock 
inget som företaget var villig att använda sig av, då de ansåg att deras kunder inte efterfrågade 
så stora storlekar. 
 
Kroppsmåtten jämfördes sedan mot några andra funktionsklädesföretags kroppsmåttslistor 
som återfanns på nätet. Även här ansåg företaget att de låg rätt med sina mått (bilaga C-D; 
Olebjörk 2018). 
 
Därefter undersöktes hur plaggmåtten korrelerade mot kroppsmåtten. Då visade det sig att en 
del av plaggen inte uppfyllde de mått som var angivet för de alfabetiska storlekarna (S-M-L). 
En av modellerna som används vid avprovning av storlek Large herr, visades ligga närmare 
en Medium i midja och stuss. Detta innebar att de flesta nya herrbyxorna måste graderas upp 
en storlek i midjan. Mönstren behövde ändras till att följa samma plaggmått för att 
överensstämma med sortimentet och korrelera mot kroppsmåtten.   
 
Det var nödvändigt att ta fram en ny typ av kroppsmått för armlängden för att kunna stämma 
av ärmlängden (Olebjörk 2018). Till följd av att de flesta överdelarna i sortimentet hade 
raglanärm var måtten på mönstret taget från halshålet till handled. Något liknande kroppsmått 
finns inte att tillgå, inte ens hos de övriga företagen (bilaga C-D). För att få en förståelse över 
ärmlängderna på plaggen och hur de relaterade till ett kroppsmått, upprättades en 
jämförelsetabell i Excel (Microsoft 2016). I tabellen jämfördes olika plagg och deras 
ärmlängder med Svenska Textilforskningsinstitutets storlekssystem för damkläder respektive 
herrkläder (Svenska Textilforskningsinstitutet 1979 & Svenska Textilforskningsinstitutet n.d; 
bilaga E). 
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Vid en närmare undersökning visade det sig att returer på kläder som inte passade uppgick till 
ca 55,5 % under år 2017. Alltså mer än hälften av de returnerade plaggen hos företaget skulle 
kunna vara på grund av fel storlek (figur 2). Orsakerna till returerna noterades helt manuellt 
av företagets personal. De kunder som inte lämnat anledning till returerna hamnade 
automatiskt i kategorin ”Change of mind”, med det menades att kunden ändrat sig. På grund 
av detta och de manuellt insamlande data så kan det finnas en risk för brister i underlaget. 
 
 

 
Figur 2. Företagets returer under 2017 

När den nya hemsidan lanserades hade det inte förekommit någon dialog mellan design- och 
webbavdelningen hur måttangivelserna skulle utformas. De ansvariga personerna satt inte 
bara på olika avdelningar utan också i olika städer. Webbavdelningen hade utformat 
plaggmåttlistor, i stället för kroppmåttslistor, till samtliga produkter vilket Designavdelningen 
ställde sig frågande till. Den avdelningen ansåg att förståelsen i att läsa av plaggmått i 
förhållande till kroppsmått skulle kunna medföra svårigheter. För att lyckas kräver plaggmått 
att kunden har ett par liknande byxor att måtta samt har kunskap om rörelsevidd, för att köpa 
ett plagg med lämplig passform (Olebjörk 2018). Bildinformationen som fanns bestod av två 
olika bilder på en jacka och en byxa med måttpilar. Dessa bilder skulle användas till alla 
överdelar och underdelar. Detta skulle kunna vara förvirrande när en annan typ av plagg som 
skulle mätas, som t.ex. shorts eller skjorta. Ytterligare ett problem var att det blandats hela 
och halva mått i tabellen till bilderna. För både plaggmåttet rygg- och grenlängd fanns det 
svårigheter att förstå hur de skulle mätas. Designavdelningen ansåg att grenmåttet inte skulle 
vara till nytta för kunden (figur 3). Funderingar fanns ifall det var något mått på plagget som 
saknades, till exempel tussmått? De efterfrågade också tre siluettbilder som skulle visa på 
företagets tre passformer: Loose fit, Regular fit och Tight fit. Detta skulle hjälpa kunderna att 
välja rätt plagg och storlek genom att förstå klädernas passform. Ytterligare en fundering var 
huruvida publicerade plaggmått skulle kunna göra det lättare för andra företag att kopiera 
företagets kläder.  
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Figur 3. Företagets nya plaggmått instruktioner. 

 
För vidare förståelse för val av plaggmått bokades ett möte med de webbansvariga för e-
handeln. De ansåg att endast kroppsmått på hemsidan inte varit tillräckligt för kunden att göra 
sin bedömning om ett plagg passade. Kunder hade tidigare hört av sig och frågat om just 
plaggmått för att få en bättre uppfattning om plagget skulle passa dem. De hade även fått en 
uppfattning av att kroppsmåttlistan och plaggmåtten inte var samspelta. De som arbetade med 
e-handeln hade ursprung från USA och hade därför utgått från den amerikanska webbshopen 
utformning och använt den som underlag till utarbetning av plaggmåttsinformationen. 
Plaggmåtten var hämtade från produktspecifikationerna, vilka är de underlag som används vid 
produktion. Men de var inte säkra på om rätt mått använts och därför efterfrågade de en 
separat måttlista för Webbshopen. De hade förståelse för att vissa mått inte var rätt och skulle 
se över detta och eventuellt lägga till ett stussmått. Utöver det kunde de tänka sig att lägga till 
en kroppsmåttlista i storleksguiden om det fanns en uppdaterad version att tillgå.  
 
I dagsläget finns det ingen ekonomisk möjlighet för företaget att använda sig av någon form 
av hjälpmedel som Fitanalytict (2018) system, för att hjälpa kunder att hitta sin storlek. Det 
systemet bygger på att kunden skriver in sin vikt och längd och därefter ges förslag på en 
storlek som passat någon annan med samma längd och vikt. De ansåg även att andra 
applikationer som Nettrelo  (Apple Inc 2018), vilket hjälper till att ta fram kroppsmått genom 
att ta bilder på kroppen med mobilen, inte riktigt var tillräckligt användarvänliga och pålitliga.  
 
Fokusområdet är att undersöka om det är möjligt för kunder att ta rätt kroppsmått eller 
plaggmått med måttband och om det kan hjälpa kunder att köpa passande klädstorlek vid e-
handel.  
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Problemformulering  
 
Företaget har problem med att många kläder som beställs returneras på grund av fel storlek. I 
dagsläget returneras ca. 55,5% av företagets varor på grund av fel storlek (figur 1). 
Transportkostnaden för dessa returer blir en extra utgift för företaget. Samtidigt kan de förlora 
kunder om de inte blir nöjda med sina köp på grund av fel storlek. Returer samt transporterna 
av dessa varor har också en negativ inverkan på miljön. 
 

Syfte 
 
Syftet är att försöka hjälpa kunder att välja rätt klädstorlek vid e-handel. Genom att undersöka 
vad som skulle kunna underlätta vid kroppsmåttagning på sig själva och vid avmätning av 
klädesplagg med hjälp av måttband. Detta för att ta fram riktlinjer till en användarvänlig 
storleksguide, där det tydligt framgår hur personmåttagning och avmätning av klädesplagg 
ska genomföras.  
 
Förhoppningen är att kunden får ett förväntat och passande plagg som leder till stärkt 
förtroende för företagets webbshop och återkommer med nya beställningar. Detta borde leda 
till färre returer vid e-handel, baserade på köp av fel storlek  och därmed minska 
miljöpåverkan. 
 

Frågeställningar 
 

•   Kan kunder ta rätt kroppsmått på sig själva med hjälp av måttband? 
 

•   Vilken typ av mått kan vara lämpligast i en storleksguid vid e-handel? 
 

•   Kan en användarvänlig storleksguide bidra till att minska returer? 
 
 

Avgränsningar 
 
Den exakta utformningen av storleksguides design kommer inte att behandlas, då detta är en 
fråga för företagets ”Branding team” och de övriga som arbetar med e-handelns utformning. 
Det kommer i stället ges förslag på vad som kan ingå i en storleksguide på en webbshop. 
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Litteratur- och teoriöversikt  

Människans sätt att köpa sina kläder har förändrats mycket under de senaste århundradena.  

Mätning av kroppen har länge använts för att uppnå en passform av kläder. Till en början var 
det skräddaren som mätte sina kunder och därefter skapades mönster efter mått och 
kroppsform (Bye, Labat & Delong 2006).  Ända sedan massproduktion av kläder började har 
det funnits en oro hos textilindustrin om hur kläder skulle passa både unga och äldre i en 
given population. Sedan början på 1900-talet har ett stort antal kroppsmätningar genomförts, 
vilket i sin tur varit till stor hjälp för att skapa mer exakta storlekssystem (Cooklin 1991). Som 
stomme till klädernas passform användes mått tagna på människor (Eberle & Ring 2014). 
Företagen är medvetna om att kläderna måste vara uppmärkta med rätt storlek så kunderna 
kan hitta rätt storlek i affärerna. Eftersom produktionsvolymerna på kläder är stora behöver 
det läggas stor vikt på att kläderna passar olika kroppsformer (Glock & Kunz 2005). 

I mitten av 1990-talets inleddes e-handeln och mellan 2004 och 2016 har svensk e-handel 
vuxit med 20% och omsatte 2015 50 miljarder. Genom e-handeln har det blivit lättare att slå 
sig fram på den globala marknaden, men konkurrensutsattheten ökar där också (Svensk 
Handel 2016). Det finns fortfarande stora utvecklingsmöjligheter för att göra handeln enklare 
för kunderna. För textilindustrin är det viktigt att storlekarna är specifika och exakta vid 
onlineköp, eftersom det viktigaste för kunden är att plagget passar (Anjum 2010). 
  
E-handeln ställer större krav på att kunden själv ska välja rätt storlek med hjälp av företagens 
storleksguider. Det ställs därför stora krav på att deras sidor är utformade på ett begripligt sätt 
för kunden (Sharp, Rogers & Preece 2007). Det är viktigt att hjälpa konsumenterna att hitta 
rätt storlek för det ger i sin tur minskade returer (Ratchcliff 2014). Bertramn & Chi (2017) 
anser att e-handel skulle kunna vara bättre för miljön än fysiska butiker, men på grund av 
paketering, snabba leveranser och returer bidrar den till större miljöpåverkan än de fysiska 
butikerna. Det har även gått att visa att om kläderna på en webbshop visas på en människa i 
medel eller stor storlek kan kunderna lättare välja kläder som passar (Ghaffari 2011). För att 
utforma en storleksguide är det alltså många saker man måste tänka på. Till att börja med är 
det av stor vikt att välja kroppsmått som korrelerar mot mönstren så att dessa går att jämföra 
mot varandra (Bye, Labat & Delong 2006). Att måtta sig själv är en komplicerad process att 
utföra därför anser Liechty, Pottberg, & Rasband (2010) att det är nödvändigt att få hjälp med 
måttagningen, vilket även Morris (2001) anser. Alison Bezley (1997) instämmer att mäta 
människokroppen inte är en lätt uppgift, efter att hon måttat av 100 kvinnor i sin underökning. 
Men enligt henne är att mäta med måttband de mest pålitliga sättet att ta fram mått på kroppen 
i dagsläget. 
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Metod 
 
Målet med undersökningen är att ta fram underlag till en storleksguide med 
kroppsmåttagningsinstruktioner. 
 
 
Marknadsundersökning om storleksguider  
 
För att få en förståelse för hur andra företag utformat sina storleksguider genomfördes en 
analys av deras information på företagens nio olika webbhandelssidor. Utifrån den insamlade 
informationen och via litteraturen utformas därefter riktlinjer om vad som kan ingå 
 i en storleksguide på en webbshop. Dessa instruktioner får därefter undersökas av en 
testgrupp. 
  
 
Målgrupp för mätning 
 
En kvantitativ studie genomförs och för sammanställning av enkäten och instruktioner 
utnyttjades insamlad information och instruktionerna utformades (bilaga F). 
En testgrupp på 20 personer väljs ut och bör ingå i företagets målgrupp. Urvalet bör därför 
bestå av aktiva sportiga människor som har en atletisk kroppsbyggnad. Fördelning män 
respektive kvinnor bland kunderna är ca. 80% män och 20% kvinnor. För att hitta en liknande 
målgrupp blev det lämpligt att använda sig av militärer, som bära samma uniform, vilket 
skulle ge mer lika förutsättningar för mätresultaten (Försvarsmakten 2018.a; Försvarsmakten 
2018.b). Lokalen som används för uppgiften vara ett fikarum utan spegel. Testgruppen bör ha 
samma kläder för att ge samma förutsättning för kroppsmätningen. De ombeds att ta av skor 
och tömma sina fickor. 
 
Deltagarna tilldelas en bläckpenna och ett kompendium på sex sidor per person (bilaga F), 
samt ett måttband att dela på två personer. Det är av stor vikt att måttbanden är kalibrerade 
och ger rätt mått för att få så rättvisa mått som möjligt (Lieberman 2017). Med kalibrerad 
menas att man kontrollerar måttbandet mot t.ex. en metallinjal för att kontrollera att inte 
måttbandet töjt ut sig eller krympt. Deltagarna försågs med information om examensarbetet 
och frågor om ålder och kön samt mailadress, så att måtten skulle kunna skickas ut till 
deltagarna i efterhand. Deltagarna fick två sidor med instruktioner och bilder på hur 
mätningen skulle genomföras med kompletterande text och plats för inskrivning av måtten 
(bilaga F). Därefter måttade var och en av sig själva och skrev ner sina mått på papperets 
andra sida. Sedan fick gruppen i uppgift att mäta av varandra två och två och skriva ner 
måtten på nästa blad i kompendiet. Till sist fick testpersonerna måtta av en jacka och en byxa 
på ett bord efter instruktionerna som finns på företagets e-handel. Till slut svarade deltagarna 
på hur det upplevde uppgiften. Samtliga personer samt kläderna måttades därefter av en 
yrkesperson med vana av att mäta människor och plagg. En assistent skrev ned måtten under 
mätningen. Dessa kroppsmått skrevs in på sjätte och sista bladet. Sedan sammanställdes 
måtten i Excel (Microsoft 2016) och jämfördes mot varandra för att eventuella skillnader 
skulle kunna bedömas. Även svaren på de fyra frågorna analyseras genom att både frågor och 
svar ställdes upp i Google forms för att få ut överskådliga diagram (Google 2018). 
 
Utifrån resultaten gavs sedan förslag på en mer lättbegriplig instruktion samt hur måttagning 
kan genomföras.  
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Resultat 
 
Resultatet består av marknadsundersökning av företags storleksguider samt kroppsavmätning 
av 20 militärer med tillhörande enkätfrågor. 
 
 
Marknadsundersökning 
 
För att få en förståelse om andra företags storleksguider genomfördes en 
marknadsundersökning av nio webbshopars storleksguider. De företag som valdes ut till 
undersökningen var de som tidigare används för att kartlägga hur företagets kroppsmått 
förhöll sig till andra företag (bilaga D). Det fanns genomgående likheter hos samtliga företag 
vilket var att kroppsmått nyttjades i storleksguiderna och inte plaggmått. Förutom Patagonias 
(2018) innerbenslängd där de instruerade att måttet skulle mätas på ett par byxor. Företagen 
hade valt lite olika mått i sina tabeller, men de mått som alla använde sig av var 
övervidd/bystvidd, midjevidd, stussvidd och innerberslängd (tabell 1). 
 

Tabell 1. Företaengs val av kroppsmått 

 Längd Hals Över- 
vidd 

Midje- 
vidd 

Stuss- 
vidd 

Innerbens- 
längs 

Ben- 
längd 

Lår- 
vidd 

Armlängd Axel- 
bredd 

Huvud Hand 

Vaude   x x x x       
Haglöfs   x x x x     x x 
Lundhags x  x x x x       
Nike   x x x x       
La 
Sportiva 

x x x x x  x  x x  x 

Arc´teryx   x x x x  x x  x x 
Patagonia   x x x    x  x x 
HM   x x x x       
Norröna   x x x x      x 
x = Företaget använder sig av måttet i tabellen. 
  
Däremot var uppställningen av informationen olika. Vaude (2018) hade valt att endast visa 
kroppsmåttabell utan mätinstruktioner. De övrigas instruktioner hade någon form av bild där 
de visade var måttet skulle tas på kroppen. Haglöfs (2018)  och Lundhags (2018) hade båda 
en tecknad bild av en människa där linjer var utritade för var måtten skulle tas och saknade 
helt någon form av hjälpinformation. Inte heller La Sportiva (2018) hade använt sig av någon 
form av informationstext till sin måttinformationsbild, som i detta fall var ett foto med 
utritade streck där måtten skulle tas. Personerna på fotot hade på sig skidpjäxor och stod på en 
sten, vilket ledde till att både benlängd och total längd var inritad med stenen. De cirkulära 
måtten runt kroppen var ritade med böjda pilar så det framgick att måttet är runt och inte bara 
tvärs över kroppen, vilket var otydligt hos de övriga. Även Nike (2018) och Arc´teryx (2018) 
använde sig av fotografier på personer med utritade streck för var måtten skall utföras, men 
hade utöver det hjälp-informationstext hur mätningen skulle genomföras. Patagonia (2018) 
och HM (2018) hade också valt att hjälpa kunderna med instruktioner, men de hade valt en 
tecknad figur med linjer som markerar ut var måttet ska tas. Det genomgående hos de tre 
företagen var att övervidd samt stussvidd skulle tas på största stället och midjan på det minsta. 
Nike (2018) var noga med att måttet även skulle tas vågrätt. Innerbenslängden instruerades att  
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tas utan skor till golvet, förutom hos Patagonia (2018) där måttet skulle tas på en byxa från 
gren till fåll, som nämnts tidigare. 
 
La Sportiva (2018), Arc´teryx (2018) samt Patagonia (2018) har valt att utöver instruktion och 
måttabeller, även informera om plaggens passform. Det har ritade bilder som illustrerar 
passformen med tillhörande text. Arc´teryx (2018) samt Patagonia (2018) har fyra typer av 
passform, formfitting/ next to skinn fit, slim/trim fit, regular fit till relaxed fit. La Sportiva 
(2018) har valt att använde tre passformer slimfit, regular och comfort fit. 
 
Patagonia (2018) använde sig även av verktyget Fitanalytict (2018) för att ytterligare hjälpa 
sina kunder att välja rätt storlek.  Det bygger på att kunden, vid e-handel lämnar sin längd och 
vikt och vad de gillar för passform och därefter får man veta vilken storlek man ska köpa. 
Detta baseras på vad tidigare kunder med samma vikt, längd och vald passform valt att köpa 
för kläder och om de meddelat att kläderna passat dem. Kunden måste alltså i efterhand lämna 
information om plagget passade dem eller ej. All data sparas och hjälper på det viset andra att 
hitta rätt storlek. 
 
Norröna (2018) har tagit steget ytterligare genom att, i stället för en bild med mått och 
instruktioner gjort en film där man tydligt ser hur måttagningen ska genomföras. Det framgår 
också att det är en person som mäter av en annan och inte en person som mäter sig själv. 
Samtidigt som mätningen sker i filmen rullar en informativ text på skärmen på vad man ska 
tänka på när man genomför måttagningen. På sidan av filmen finns en måttlista där det är 
möjligt att samtidigt som filmen spelas upp, skriva in sina mått på skärmen. När alla mått är 
inskrivna räknas kundens rekommenderade storlek fram och blir synlig på skärmen. Som 
avslutning på deras storleksguide visar de foto av två personer klädda i Norrönas kläder i två 
storlekar, med kroppsmått på personerna som bär kläderna. Detta för att ytterligare ge kunden 
en förståelse för hur företagets passform är. 
 
 
Kroppsmätningsundersökning 
 
För sammanställning av enkäten och instruktioner utnyttjades insamlad information och 
instruktionerna utformades (bilaga F). Medverkande vid mätundersökningen var 20 
yrkesmilitärer vid livgardet i Kungsängen, 16 män och 4 kvinnor. Åldrarna var spridda mellan 
21 till 52 år (bilaga G). Lokalen som användes för uppgiften vara ett fikarum utan spegel. 
Militärerna bar uniformssystem 90 med t-shirt och camouflagebyxor (Försvarsmakten 
2018.a).  De ombads att avlägsna sina kängor och eventuella saker i fickorna. Eftersom 
testgruppen hade samma kläder, gavs samma förutsättning för kroppsmätningen. De tilldelas 
en bläckpenna, ett kompendium per person på fyra sidor och ett måttband att dela på två 
personer. 
 
Det uppstod skillnader på så gott som samtliga mått mot professionellt taget mått. 
Huvudmåttet var det mått som uppvisade minst skillnader. Vid självtagna mått låg de yttre 
värdena på -2 cm till +3,5 cm och vid mått tagen av annan person var skillnaderna mindre -3 
cm till 0 cm i förhållande till professionellt måttat (tabell 2-3). En orsak kan vara att huvudet 
är hårt och går därför inte att dra ihop som övriga omkretsmått, där kroppen är mjuk. 
Militärerna har även för vana att köpa huvudbonader och de  kan därför vara medvetna om 
huvudstorlekar. Halsmåtten hade en större skillnad (tabell 2-3). En av frågorna i enkäten var: 
”Var det någon instruktion du inte förstod?”. Två svarade att de inte förstod halsinstruktionen 
och hur nära nyckelbenet de skulle mäta. I övrigt hade ingen kommenterat något annat mått. 
Den stora spridningen kan bero på att instruktionerna var otydliga. I övrigt tyckte över häften  
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av deltagarna att instruktionerna för kroppsmätning var tydliga, men att det var något svårare 
att mäta på sig själv än att mäta någon annan (bilaga G). 
 
Tabell 2. Differens i cm på mått tagna av annan person mot professionellt tagna mått. 

 
 
Ärmlängden var de mått som visade störst avvikelse. De flesta fick kortare mått än det som 
var tagits av professionell. Tre personer hade fått längre mått när de tog måttet på sig själv 
vilket uppgick till 2-3 cm. Yttervärdena för ärmlängden taget på sig själv låg mellan -21 cm 
till +3 cm, vid uteslutning av extremvärden (tabell 2). När samma mått mättes av en annan 
person sjönk värdena något till mellan -16 cm till 0 cm och även här utesluts extremvärden 
(tabell 3).  

Kön 
Person 
måttat 
själv 

Huvud Hals Arm -  
längd Övervidd Midja Stuss Innerben 

K 1 -0,5 -3,5 -19 3 0 1 -1 

K 2 -0,5 -0,5 -11 -2 -2 -3 0 

K 3 0 -4 -9 -1 2 1 -5 

K 4 -1 -3 -3 -1 3 2 -2 

M 5 0 0,5 -1 0 2,5 -3 3 

M 6 -0,5 -4 2 -4 0 1 -4 

M 7 -2 -2 -21 3 2 -5 -4 

M 8 -0,5 -2 -3 1 0 -2 4 

M 9 0 12 -8 2 3 -3 5 

M 10 -0,5 3,5 18 -3 -5 -6 -6 

M 11 -0,5 -1 -9 -6 0 -1 1 

M 12 0 -7 -10 5 4 3 6 

M 13 -1 -5 -10 -3 0 6 -5 

M 14 0,5 -1,5 -10 -2 -2 1 1 

M 15 -2 -6 -14 -8 2 -1 -4 

M 16 0 -4 -10 -2 -6 0 -14 

M 17 1 0 3 -1 0 -12 6 

M 18 0,5 -0,5 -9,5 5 4,5 -3 5 

M 19 3,5 -4 -30 -5 5 -4 -3 

M 20 0,5 -4 -14 4 2 1 3 

 

Ytter 
värden -2 till 3,5 -7 till 3,5 -21 till 3 -6 till 5 -6 till 5 -6 till 6 -6 till 6 

Extremvärden 
 

12 -30 &18 -8 
 

 -12  -24 

         

  
  -1 till 1   -2 till -4 

  

  
  2 till 4   -5 till -9 

  

  
  5 till 9   -10 till -19 

  

  
  10<   -20< 
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De tre omkretsmåtten övervidd, midjevidd och stussvidd visade att skillnaderna följdes åt vid 
självtagna mått. Där låg yttervärdena mellan -6 till +6 cm i skillnad mot professionellt tagna 
mått, när två extremvärden uteslutits (tabell 2). När deltagarna därefter måttade varandra blev 
skillnaderna något mindre (tabell 3). För innerbenslängden var yttervärdena det samma -6 till 
+6 cm både för självtagna mått och mått taget av annan person, där två extrem värden 
uteslutits. Det kan vara så att de som blev måttad inte ställde ner foten ordentlig i golvet när 
måttet avlästes. 
 
 

Tabell 3. Differens i cm på mått tagna av annan person mot professionellt tagna mått. 

Kön 
Person 
blivit 
måttat 

Huvud Hals Arm- 
längd Övervidd Midja Stuss Innerben 

K 1 0 0,5 -1 8,5 6,5 -4,5 3 

K 2 0,5 -1 -1 -1 -1,5 0 -0,5 

K 3 -1,5 -4 -12 2 -2 -1 5 

K 4 -0,5 0,5 -1 -4 2 3 -1 

M 5 1 -2 -3 1 1 -3 1 

M 6 0 3,5 -6 5 -0,5 -0,5 -1 

M 7 0,5 0 -3 1 3 0,5 1 

M 8 -0,5 -5 -16 -2 -2 0 6 

M 9 0 1 -5 2 0 2 5 

M 10 -0,5 -3 -39,5 4 6 -5 16 

M 11 -0,5 7 0 -2 -1 1 2 

M 12 0 -2 -3 -2 4 2 2 

M 13 -1 -1 -12 3 9 2 -6 

M 14 -0,5 -3 -7 -1 2 1 2 

M 15 -1 -5 -10 -3 3 -2 5 

M 16 -3 -4 -8 -4 -1,5 2 5 

M 17 1 2 -7 -5 -3 -1 -2 

M 18 0 -1 -8 2 2,5 2 2,5 

M 19 -0,5 -3 -3 -1 4 -5 0 

M 20 -1,5 -5 -26 1 -1 -3 6 

Ytter värden -3 till 0 -5 till 7 -16 till 0 -5 till 5 -3 till 6,5 -5 till 3 -6 till 6 

Extremvärden 
  

-39,5 & -
26 8,5  9 
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  -1till 1   -2 till -4 

   

  
  2 till 4   -5 till -9 

   

  
  5 till 9   -10 till -19 

   

  
  10<   -20< 
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Undersökning av plaggmätning 
 
Testpersonerna fick på sidan 4 i kompendiet följa instruktioner för att måtta av två plagg: en 
jacka och en byxa (figur 4; bilaga F 4:6). Mätinstruktionerna av plaggen var i enighet med 
instruktionerna på den nya webbshopen. Rent generellt syns det att övervägande mått 
underdimensionerats i förhållande till de som mätts av en designtekniker (bilaga H). 
 
 

 

 

 

 
 

Figur 4. Jack och byxa som användes vid avmätning. 

 
Vid mätning av bröstviddsmåttet hade 5 av 20 skrivit in ett omkretsmått på jackan och inte 
bara halva måttet, däremot var det bara 1 av dessa som gjort samma sak med midjan på 
byxorna. För att kunna jämföra måtten halverades de hela måtten. Bröstvidden på jackan gav 
en stor felmarginal på mellan -12,5 till -1. Däremot uppvisade midjemåttet på byxan den 
minsta differensen från 0 upp till -2,5 cm.  
 
Rygg- och grenlängden är de som avviker och där testpersonerna avläst ett för långt mått. Den 
måttskillanden kan orakats av flera saker. Instruktionspilarna för rygglängden är utritat på 
framsidan av en jacka, vilket också kan förvirra om man inte läser texten utan bara tittar på 
bilderna. Det kan också vara svårt att veta om man ska ta med linningen eller ej när man 
mäter grenlängden. Nederkanten på jackan samt överkanten på byxorna är formad och mäter 
man fram i stället för bak eller tvärt om så skulle måttet kunna variera (bilaga G). 
 
Det fanns även stora variationer på ärmlängd, där någon hade lyckats mäta ärmen 27 cm för 
kort fastän genomsnittet hade mätt 14,6 cm för kort (tabell 4). Det kan ha varit så att de flesta 
mätt ärmlängden på jackan utan axeln. Däremot så svarade övervägande av deltagarna att det 
tyckte att instruktionerna för plaggmätning var tydliga och lätt, men det fanns de som tyckte 
det var svårt (bilaga G).  
 
Innerbenslängden hade en mindre avvikelse på -3 till 3 cm, då extrem skillnad på -10 cm 
uteslutits.  
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Tabell 4. Differens i cm på plaggmått tagen av testperson mot professionellt tagna mått. 

 
Person  

1/2 
Bystvidd Rygglängd Ärmlängd 

1/2 
Midjevidd Grenlängd 

Inner- 
benslängd 

 
1 -5 1 1 -1 0,5 -3 

 
2 -9 4 -22 -1 0 -4 

 
3 -8 -9 -6 -2 -10 -0,5 

 
4 -12 5 -14 -1,5 2,5 -3 

 
5 -1 2 -17 -1 -0,5 0 

 
6 -6 -2 -19 -2,5 -0,5 -1 

 
7 -5 -12 -20 -2 1,5 -10 

 
8 -10 -8 -19 0 3,5 -2 

 
9 -4 -9 -8 -2 -0,5 -8 

 
10 -4 -8 -2 -1 -6,5 -3 

 
11 -3 3 -15 0 0,5 0 

 
12 -4 -5 -27 -1 -0,5 -5 

 
13 -4 -4 -15 -2 -4,5 -3,5 

 
14 -12,5 -3 -21 -1 -0,5 -3 

 
15 -12,5 -4 -14 -1 2,5 -5 

 
16 -4 1 -8 -2 -2,5 -5 

 
17 -8 3 -19 0 1,5 -3 

 
18 -5 -2,5 -5 -1,5 -1,5 -1,5 

 
19 -11 -7 -20 -2 0,5 -1 

 
20 -5 -6 -22 0 -0,5 3 

Yttervärden -12,5 till -1 -9 till 5 -22 till -2 -2,5 till 0 -6,5 till 3,5 -3 till 3 

Extremvärden 
 

-12 -27 
 

-10 -10 

                

  
  -1till 1   -2 till -4 

  

  
  2 till 4   -5 till -9 

  

  
  5 till 9   -10 till -19 

  

  
  10<   -20< 

   
 
Skillnader mellan kroppsmått och plaggmått 
 
Vid jämförelse av kroppsmått kontra plaggmått kan man se en del likheter som att ärmlängd 
och armlängd har båda stora skillnader, vilket kan visa på att det är ett svårt mått att 
genomföra. När man jämför skillnaderna i omkretsmåtten på plaggen har övervidden på 
jackan dubbelt så stor felmarginal mot midjevidden på byxorna. 
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Enkätsvar 
 
Efter att de genomfört mätningen på sig själva, på varandra och på plaggen fick deltagarna 
svara på några frågor (bilaga G).  
 
Första frågan var hur det upplevde mätningen och hur den var att genomföra på en skala från 
1-5 där 1 var lätt och 5 var svårt. Vid mätning på sig själva svarade övervägande 3 och vid 
mätning på varandra svarade övervägande 1 och 2. Vilket innebar att deltagarna tycket det var 
lättare att mäta på någon annan. När det sedan kom till plaggmätning var spridningen större, 
men övervägande svarade 3 (bilaga G). 
 
Vid andra frågan önskades svar på hur de upplevt instruktionerna och skalan var från 1-5, där 
1 var tydligt och 5 var otydligt. Övervägande tyckte att både kroppsmätning- och 
plaggmätnings instruktionerna var tydliga (bilaga G). Vid frågan om det var någon fråga de 
inte förstod, svarade två att det inte förstod måttinstruktionen för halsvidd. De övriga hade 
inga kommentarer eller svarat nej. 
 
60% av de tillfrågade trodde att de skulle underlätta om de hade fått en instruktionsfilm att 
följa samtidigt som det mätte kroppen. Däremot hade bara 20% för vana att mäta sig när de 
skulle välja storlek på nätet. 
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Resultatdiskussion  
 
Att ha ordning och förståelse över företagens måttabeller är verkligen av största vikt för att 
kunderna i slutändan ska kunna köpa ett plagg som passar dem. Detta har blivit ännu mer 
påtagligt när vi övergått till att sälja kläder via e-handel. Denna studie visar på vikten av att ha 
tabeller där kropp- och plaggmått stämmer överens, så kunden kan följa kroppsmåtten och 
vara säker på att plagget passar. 
 
Norrönas uträkning med tabell för att köpa rätt storlek kulle kunna underlätta för kunden att 
välja rätt storlek (Norröna 2018). Kunden behöver inte leta upp rätt storlek i tabellerna utan 
får storleken tilldelad ut i från de mått som mätts fram. Det skulle kunna medföra fel 
avläsningar om kunden själv ska leta upp sin storlek i en tabell. Dessutom bör det finnas 
möjlighet att spara måtten, så varje gång kunden loggar in på hemsidan skulle deras storlek 
finnas på webbplatsen. Intresset att få in kroppsmåtten är stort för företaget, eftersom de kan 
användas för att utveckla måttabeller och mönster efter kundernas mått. Vidare utveckling av 
denna teknik skulle kunna vara att dela på under- och överdel, vilket kan ge en storlek för 
överdel och en för nederdel. Detta eftersom inte alla människor har samma storlek upp till 
som nedtill. På grund av att kunden blir tilldelad en storlek utifrån sina mått kan detta hjälpa 
kunden att välja passande storlek utifrån företagets kroppsmåtts rekommendationer och inte 
bara den storlek som vanligen inhandlas. Kunder hakar upp sig på vilken storlek det står att de 
har och om de inte förstår storlekssystemet, (Anjum 2010).  Men det viktigaste är egentligen 
att kläderna passar och inte vilket nummer eller bokstav det står i kläderna. Eftersom kunder 
gärna köper samma storlek varje gång de handlar kan det finnas ett värde att ändrat vår 
standard till SS-EN 13402-3:2017 där storlekskoden är kroppsmått så som t ex. övervidds 
måttet (SIS 2017). Det kommer förhoppningsvis ge oss större förståelse för våra kroppsmått 
och ett nytt storlekssystem att förhålla oss till. Det kan vara orsaken till att militärerna fick 
mindre differens på huvudmått än andra kroppsmått, när de mätte sina huvuden, då 
hattstorlekar är baserade på huvudmått. 
 
Att göra en film där man tydligt ser att personen blir mätt av en annan är av stor vikt för att få 
måtten rätt, då det krävs hjälp för att mäta av sig själv (Liechty, Pottberg & Rasband 2010). 
Hela 60% procent av testpersonerna tror också att en film skulle underlätta mätningen.  
 
La Sportiva (2018), Arc´teryx (2018) samt Patagonia (2018) använder sig av olika siluetter 
för att beskriva passformen på deras webbshopar. Detta skulle kunna vara av intresse för 
företaget för att hjälpa kunderna att förstå klädernas passform och på så vis hitta passande 
storlek. Att visa upp olika personer i företagets kläder på webbshopen, med tillhörande storlek 
och kroppsmåttangivelser på bäraren används redan i dag.  
 
Det uppstod stora måttskillnader vid både kroppsmätning och plaggmätning men någon 
skillnad på mätresultat mellan könen kunde inte urskiljas. Det var större skillnader än för 
Yoonm & Radwin (1994) som kunde uppvisade 4cm skillnader på bland annat stussvidden 
och i denna studie varierade måttet från -6cm till 6cm. Efter denna undersökning får man 
förståelse för att att Daanen & Byvoet (2011) ansåg att självmåttade mått passar bäst till lösa 
och lediga passformer. Detta belyser problematiken med att mäta med måttband då de inte är 
helt tillförlitliga om man tar dem själv. Det kan finnas ett värde i att erbjuda kroppsmåttning i 
butikerna av en designtekniker så kunderna kan få med sig sina kroppsmått. Det skulle kunna 
hjälpa kunder att vid ett senare tillfälle köpa rätt storlek när det handlar i företagets webbshop.  
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Instruktionerna för halsvidd, ärm och armlängd bör förtydligas, så det inte uppstår förvirring. 
Vid ärm och arm bör det framgå i texten att axeln ska räknas med. På grund av svårigheten 
med att mäta ärmlängd både på plagg och kropp kan det diskuteras om detta mått helt kan 
uteslutas från storleksguider på webbshopar, då det kan förvirra mer än det hjälper kunden. 
Det var bara tre av de nio företagen i marknadsundersökningen som använde sig av armlängd 
i sin storleksguide. Halsvidden kräver en betydligt tydligare instruktion om hur hårt 
måttbandet ska sitta mot halsen. Kanske skulle det underlätta med förtydligande. Mät så hårt 
som du vill att en skjortkrage ska sitta runt din hals. Av företagen i marknadsundersökningen 
var det bara ett av företagen som använde sig av halsmått. Det kan bero på att företagen inte 
har skjortor som huvudvara sortiment, då skjortor ofta har halsmåttet som storlek. 
 
Innerbenslängden skulle kunna bli ännu bättre om man tydligt förklarar att hela foten måste 
vara i golven när måttet tas. Det kan vara så att bilden kan tolkas som att inte hela foten ska 
vara i marken och bidrar till att testpersonerna utför mätningen fel. Detta kan vara en orsak till 
det höga fel marginalen. Det visade sig att innerbenslängden på plagg var lättare att få rätt än 
innerbenslängd på kroppsmått. Det kan vara orsaken till att Patagonia (2018) valt att använda 
sig av plaggmått för endast innerbenslängden. 
 
Eftersom resultaten vid kroppsmätningen blev bättre när den utfördes av en annan person än 
om man utförde mätningen själv är det av stor vikt att detta fram går i instruktionerna på 
storleksguiden.  

Om företaget vill ha kvar sina plaggmått bör även dessa mått förklaras ytterligare, så inte fel 
kan uppstå. Vid mätning av ärmen behöver framgå att måttet är inklusive axel. Hur 
rygglängden ska mätas bör visas på ett foto av en baksida på ett plagg och ej framsida, så inte 
missförstånd uppstår var måttet ska börja och sluta. Det behöver också stå om det är halva 
eller hela omkretsmått som efterfrågas. 

I undersökningen visade det sig att så få som 20% verkligen mäter sin kropp innan de väljer 
klädstorlek på en webbhandel. Med detta i åtanke behöver storleksguiderna vara 
lättillgängliga och synliga när kunden ska välja storlek. Det behöver framgå att det kan vara 
bra att kolla sina kroppsmått innan val av storlek sker, då alla företag har olika mått på sina 
plagg. Vikten att informera om att välja rätt storlek för att undvika returer och att detta i sin 
tur kan påverka miljön positivt i slutänden bör framgå.  

Det är en samlad uppfattning att klädföretagen har ett stort problem med returer i samband 
med den ökade e-handeln (Svensk Handel 2016). Det är ett komplext problem som tycks vara 
svårt att komma till rätta med. Det finns en osäkerhet redan hos kunden när den beställer. 
Vilket kan medföra att de beställer två plagg i olika storlekar och direkt och returnerare den 
som inte passar. För att försöka stävja detta beteende med att hjälpa kunder att hitta rätt 
storlek och därmed bara behöver köpa ett plagg, skulle i varje fall denna typ av returer 
minska. För att motivera beteendet att försöka beställa endast ett plagg i rätt storlek skulle 
företagen kunna använda ett premiesystem där kunden får rabatt på nästa köp ifall detta 
kriterium uppfylls. 
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Metoddiskussion 
 
Undersökningen utfördes på samma plats och samtliga deltagare hade lika kläder, vilket 
underlättade undersökningen. Men att det såg varandra när de mätte kan ha inverkat på sättet 
de tog måtten på. Att lokalen saknade spegel kan mycket väl ha påverkat samtliga kroppsmått, 
då det kan vara svårt att se om måttbandet sitter vågrätt utan tillgång på spegel. Detta kan 
alltså ha påverka mätresultaten. Under vidare studier bör man försöka undvika detta och låta 
deltagarna vara i ett enskilt rum med spegel under mätningen, för att inte påverka varandra.  
 
Att testpersonerna fick ta kroppsmått och därefter plaggmått kan detta ha medfört förvirring 
angående hela och halva mått. Några testpersoner skrev in hela mått för bystvidd på jackan, 
trots att instruktionerna inte begärde detta. Det är därför viktigt att skriva om det är halva eller 
hela omkretsmått man efterfrågar och mätning av plagg och kropp kanske borde ske vid olika 
tillfällen. 
 
Vid mätningen användes 10 stycken måttband på 20 personer, vilket kan bidra till olikhet i 
måtten. tillexempel Det är viktigt att kontrollera att måttbanden har rätt mått och inte ändrat 
sig vid tillverkning eller användning (Lieberman 2017). Den kan vara så att måttbanden 
ändrade sig under mätningstillfället och därför borde måttbanden även kontrollerats i 
efterhand, vilket inte gjordes. 
 
Det finns två typer av mätningsfel som skulle kunna uppstå när man mäter kroppen enligt 
Lieberman (2017). Det första är att tillförlitligheten eller repeterbarheten avviker från sant 
värde och det andra felet kommer från instrumenten eller tekniken som används. 
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Slutsats 
 
 

•   Kan kunder ta rätt kroppsmått på sig själva med hjälp av måttband? 
 

Det är en svårighet att ta kroppsmått på sig själv. Denna undersökning kom fram till att det 
går att ta sina kroppsmått med måttband men det bör ske av någon annan för bättre resultat. 
Det är av stor vikt att vara tydlig i sina instruktioner vid mätningen så de inte kan misstolkas 
och en instruktionsfilm skulle vara till hjälp. Det blir stor differans på måtten mot om man ber 
en yrkeskunnig person mäta.  
 
 

•   Vilken typ av mått kan vara lämpligast i en storleksguid vid e-handel? 
 

De kroppsmått som är lättare att ta med måttband är huvud, övervidd, midjevidd, stussvidd 
och innerbenslängd och skulle därför lämpigen ingå i en storleksguid. Ärmlängd och halsvidd 
fick stor felmarginal i denna undersökning och kanske är mått som man kan utesluta i en 
storleksguide, om inte instruktionerna förtydligas. Uteslutning av halsvidd kan endas 
genomföras hos företag som inte har plagg med tight åtsittande halsmått, så som skjortor. 
Plaggmåtten var inte direkt enklare att genomföra men gav mindre felmarginal på de flesta 
måtten. Det kan därför finnas ett värde i två instruktioner som kompletterar varandra. Men 
kroppsmått som tas av en annan person är de som ger bäst resultat. 
 
 

•   Kan en användarvänlig storleksguide bidra till att minska returer? 
 
Detta är en komplex fråga som kan påverkas av många faktorer. Det är svårt i dagsläget att 
veta om ändring av informationen på företagets hemsidan kan påverka returproblemet som 
företaget har. Det som går att konstatera är att företaget storleksguide är något undermåliga 
och ändras information borde de ge minskade returer. Det skulle behöva genomföras en 
efteranalys om ungefär ett år för att kunna ge en mer exakt bild av om returerna minskat.  
 
 
Med undersökningen som underlag kan man förstå att det är mycket svårt för kunder att mäta 
rätt med måttband och därför blir det ofta fel när man beställer kläder på en webbshop. Utöver 
detta är det få kunder som tar sina kroppsmått för att komma fram till rätt storlek innan de 
beställer och handlar på nätet. Om returerna minskar blir det en mindre negativ påverkan på 
miljön, vilket många företag behöver komma tillrätta med. 
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Slutord 
 
Det finns många sätt att komma fram till rätt storlek. Mätning med måttband är något de flesta 
kan genomföra. Men denna undersökning har visat att det kan uppstå stora spridningar av 
måtten tagna på samma ställen på både kropp och plagg. Detta sker både när man mäter sig 
själv eller blir mätt av någon annan. Förhoppningsvis kan en kroppsskanner hjälpa oss i 
framtiden, när tekniken blir mer beprövad och billigare att använda. Om kunder skulle kunna 
ta några bilder på sig själv med mobilen och därefter få fram sina mått via en applikation till 
mobilen, skulle det kunna vara en lättillgänglig lösning för att ge mer specifika kroppsmått. 
 
Undersökningen kan vara till grund för klädföretag som ska starta upp sin e-handel. Den kan 
ge en förståelse av att det är viktigt att redan från början ha rätt mått i sin storlekguide men 
också att instruktionerna är lätta att följa. Men utöver detta är det inte lätt för kunderna att få 
rätt mått på varken sig själva eller på plaggen, det innebär att det bör finnas ett spann på 
måtten i storleksguiden, inte bara ett mått. Det behöver finnas en förståelse att kunderna har 
svårt att få fram rätt mått på sig själv. 
 
Denna undersökning kan även vara till gagn för företag när de sammanställer sina 
produktspecifikationer och ge dem förståelse för den måttolerans de kräver för produktion. 
Det kan också vara av vikt att en van person måttar av plaggen och att man inte bara ger 
uppgiften till en person som inte har kunskap om mätning av kläder. 
 
Det skulle vara av intresse att fortsätta undersökningen genom att be samma testgrupp välja ut 
rätt storlek på företagets webbshop, efter sina mått. Därefter beställs plaggen och det 
genomförs en avprovning för att se om klädernas plaggmått stämmer mot företagets 
kroppsmåttlista. Samma sak kan genomföras med plaggmåtten. 
 
Det finns underlag för fortsatta forskningsprojekt inom detta området med nya rapporter och 
examensarbeten. För den som är intresserad finns det stora utmaningar, lycka till! 
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Bilaga A 1:2 Jämförelsetabeller över kroppsmått herr 

 
Above: Left column measurements from Webb shop and right measurements from 
patternmaker. 

 

(Alvanon 2017). 
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Bilaga A 2:2 Jämförelsetabeller över kroppsmått herr 
 

 
(SIS 2017).  
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Bilaga B 1:2 Jämförelsetabeller över kroppsmått dam 

 
Above: Left column measurements from Webb shop and right measurements from 
patternmaker. 
 

 
(Alvanon 2017). 
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Bilaga B 2:2 Jämförelsetabeller över kroppsmått dam 
 

 
(SIS 2017).  
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Bilaga C 1:2 Jämförelsetabeller över olika företagskroppsmått 
herr 

 
 

 
(Patagonia 2018; Haglöfs 2018; Lundhags 2018; Norröna 2018; Vauldeu 2018; La Sportiva 
2018; Arc´teryx 2018; Nike 2018; HM 2018)  
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Bilaga C 2:2 Jämförelsetabeller över olika företagskroppsmått 
herr 
 

 
(Patagonia 2018; Haglöfs 2018; Lundhags 2018; Norröna 2018; Vauldeu 2018; La Sportiva 
2018; Arc´teryx 2018; Nike 2018; HM 2018). 
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Bilaga D 1:2 Jämförelsetabeller över olika företagskroppsmått 
dam 

 

 
(Patagonia 2018; Haglöfs 2018; Lundhags 2018; Norröna 2018; Vauldeu 2018; La Sportiva 
2018; Arc´teryx 2018; Nike 2018; HM 2018). 
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Bilaga D 2:2 Jämförelsetabeller över olika företagskroppsmått 
dam 
 

 
(Patagonia 2018; Haglöfs 2018; Lundhags 2018; Norröna 2018; Vauldeu 2018; La Sportiva 
2018; Arc´teryx 2018; Nike 2018; HM 2018). 
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Bilaga E 1:1 Jämförelsetabeller över ärmlängder 
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Bilaga F 1:6 Formulär kroppsmätning 
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Bilaga F 2:6 Formulär kroppsmätning 
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Bilaga F 3:6 Formulär kroppsmätning 
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Bilaga F 4:6 Formulär kroppsmätning 
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Bilaga F 5:6 Formulär kroppsmätning 
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Bilaga F 6:6 Formulär kroppsmätning 
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Bilaga G 1:4 Enkät resultat 
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Bilaga G 2:4 Enkät resultat 
1 = lätt och 5 = svårt 
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Bilaga G 3:4 Enkät resultat 
1 = tydliga och 5 = otydliga 
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Bilaga G 4:4 Enkät resultat 
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Bilaga H 1:4 Diagram över kroppsmätningsskillander 
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Bilaga H 2:4 Diagram över kroppsmätningsskillander 
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Bilaga H 3:4  Diagram över kroppsmätningsskillander 
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Bilaga H 4:4  Diagram över kroppsmätningsskillander 
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Bilaga I 1:3 Diagram över plaggmätningsskillander 
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Bilaga I 2:3 Diagram över plaggmätningsskillander 
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Bilaga I 3:3 Diagram över plaggmätningsskillander 
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