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Sammanfattning 
Företaget vars denna studie görs i samråd med, har identifierat problem beträffande de 

sömnadsprover som erhållits från olika underleverantörer. Återkommande passformsproblem 

har resulterat i att företaget valt att utveckla grundkonstruktioner för olika överdels- samt 

nederdelsplagg för att tids- samt kostnadseffektivisera framtagningsprocessen av nya 

klädesplagg.  

 

Utgångspunkt för denna studie är en dam-byxgrund konstruerad enligt anvisningar ur Öberg, 

Ersman, Cedervall och Svensson (2010). En programvara med tredimensionell avprovning 

används för att effektivisera utvecklingsprocessen av denna. Företagets kroppsmåttlista har 

jämförts gentemot STU (1977) ”Storlekssystem för damkläder; Måttlistor och 

marknadsandelstabeller”, SIS (2017) ”Storleksmärkning av kläder; Storleksmärkning 

baserad på kroppsmått och intervall” samt tre e-handelsbolags kroppsmåttlistor för att 

analysera företagets val av byst-, midje- samt stussomfång. Gradering tillämpas i denna studie 

utifrån två olika tillvägagångsätt för att jämföra dessa: (1) en underleverantörs applicering av 

koordinater utifrån en tillhandahållen skillnadsmåttlista från företaget, (2) anvisningar från 

undervisningsmaterial som används tillsammans med STU (ibid) och SIS (ibid).  

 

Studien belyser en problematik beträffande gradering som överlåtes till underleverantörer. 

Här uppmärksammas nödvändigheten av att regelbundet kontrollera denna, då det inte finns 

någon existerande process för hur detta görs i nuläget. Det finns även ett behov av att se över 

företagets kroppsmåttlista, specifikt bystomfånget, då avvikelser har uppmärksammats i denna 

studie.  

 

Nyckelord 
Grundmönster – Byxgrund – Kroppsmått – Gradering – Passform  



 

 

Abstract 
The company which this study is in collaboration with, has highlighted a complex of 

problems regarding production samples received from subcontractors. Because of re-

appearing fitting problems, the company has chosen to develop basic patterns for different 

types of garments to make the production process more time and cost efficient when creating 

new products.  

 

Starting-point for this study is a basic pattern for women’s pants created from Öberg, Ersman, 

Cedervall and Svensson’s (2010) directions. A three-dimensional fitting software is used to 

make the development process of the pants more efficient. The company’s body measurement 

chart is compared to STU (1977) “Sizing systems for women’s clothing; Measurement charts 

and market-share tables”, SIS (2017) “Size designation of clothes; Size labelling based on 

body measurements and intervals” and three e-businesses to analyze deviations. Two different 

grading techniques are applied in this study to compare them both: (1) a subcontractor’s 

choice on how to apply grading coordinates based on a given chart with differential 

measurements from the company, (2) tutoring materials from school that are being used in 

correlation with STU (ibid) and SIS (ibid).  

 

This study identifies a problem regarding grading as this stage is passed on to the 

subcontractors. Here follows an importance of always verifying the grading that is applied 

onto the pattern, because there is no existing process of how this is managed at this current 

moment. The company needs to look over their body measurement chart, specifically 

regarding the chest, because deviations have been observed in this study.  
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Förord 
Jag har under ett par veckor befunnit mig på det företag vars denna studie görs i samråd med 

och har därmed fått en insikt i hur framtagningsprocessen av ett klädesplagg går till inom 

klädindustrins massproduktion. Jag finner ett intresse i att identifiera befintliga problem som 

kan ha en negativ påverkan på passformen hos ett klädesplagg, samt finna lösningar på dessa 

för att främja företagets utveckling framåt.  

 

Jag vill tacka anställda på företaget som försett mig med goda råd samt stöd under arbetets 

gång. Jag vill även tacka min handledare på Textilhögskolan i Borås, Christina Svensson, och 

följande medstudenter Carolina Martinsson, Fanny Byhmer samt Farah Alhaddad för 

granskning och opponering av detta arbete.  

 

  



 

 

Terminologi 
Avprovning – En avprovning genomförs på provmodell, alternativt provdocka, för att  

analysera ett klädesplagg.  

 

Byxgrund – En byxgrund används som underlag vid framställningen av nya byxmodeller.  

 

Gradering – Tillämpning av gradering görs för att öka respektive minska en grundstorlek för 

att ett klädesplagg skall kunna produceras i flera storlekar.  

 

Grundkonstruktion – Används som underlag vid framställningen av nya klädesplagg.  

 

Grundstorlek – Den storlek som ett företag valt att utgå ifrån vid framställningen av nya 

klädesplagg.  

 

Insnitt – Nyttjas för att skapa form i ett klädesplagg.  

 

Kroppsmåttlista – En lista med kroppsmått. Används vid mönsterkonstruktion för att bedöma 

tillägg av rörelsevidd, alternativt vid avprovningar för att analysera passformen i ett 

klädesplagg.  

 

Mönsterkonstruktion – Konstruktion av mönsterdelar som sedan används som underlag vid 

tillverkningen av ett klädesplagg.  

 

Passform – God passform uppnås när ett plagg känns komfortabel att bära och inget motstånd 

känns vid olika kroppsrörelser. Plagget harmoniserar väl med kroppen utan dragningar och 

veck. Dålig passform är när ett plagg avviker från ovanstående.  

 

Plaggmåttlista – En lista med olika plaggmått. Används vid kontroll av klädesplagg inom 

produktion för att säkerställa att dessa håller sig inom fastställda toleranser för olika 

specificerade mått.  

 

Skillnadsmåttlista – En lista med angivna skillnadsintervaller mellan olika storlekar. Används 

som underlag vid gradering.  

 

Skräddarsydd – Ett klädesplagg tillverkat av en skräddare, ämnad att passa en specifik individ.  

 

Sömnadsprov – Nyttjas för att utveckla ett klädesplagg. Vanligast är tre sömnadsprover under 

framtagningsprocessen av en ny modell.  

 

Underleverantör – Kan vara en person eller ett företag som anställs av en huvudleverantör för 

att utföra tjänster, exempelvis tillverkning av diverse produkter.  

 

Rörelsevidd – Skillnaden mellan kroppens och plaggets mått. Tillämpning av rörelsevidd görs 

utifrån önskad silhuett och appliceras på konstruktionsunderlaget under 

framtagningsprocessen av nya mönsterdelar.  



9 

 

1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Företaget överlåter all mönsterkonstruktion samt gradering till sina underleverantörer. Trots 

ett långvarigt samarbete med underleverantörer förekommer återkommande 

passformsproblem hos kläder som produceras. För produktgruppen byxor innefattar detta 

bland annat obalans i midjan, sidsömmar som är för formade över höftparti, insnitt som är för 

korta/långa samt grensöm fram/bak som är för lite/mycket urgröpt. Företaget har tidigare 

uppmärksammat samt återkopplat diverse problem till sina underleverantörer, dock utan något 

nämnvärt resultat. En skillnadsmåttlista skickas till en underleverantör inför start av 

produktion, men vilka graderingskoordinater som appliceras på konstruktionsunderlaget 

utifrån denna är inget som granskas regelbundet. Det är därför svårt att garantera god 

passform i alla storlekar när graderingen inte kontrollerats utifall denna blivit korrekt 

applicerad.  

 

Företagets anställda direktriser har reagerat på företagets kroppsmåttlista. Detta grundar sig i 

företagets val av bystomfångsmått på 90 centimeter för en storlek 36, då det finns fastställt i 

STU (1977) att ett bystomfång på 88 centimeter motsvarar en storlek 38. 

 

För att komma till rätta med passformsproblemen samt effektivisera 

produktutvecklingsprocessen av nya klädesplagg, har företaget beslutat att ta fram 

grundkonstruktioner för olika överdels- samt nederdelsplagg med anpassad gradering som 

underleverantörerna sedan skall utgå ifrån vid framtagningen av nya klädesplagg. 

 

1.2 Tidigare forskning 
Ashdown och Delong (1995) beskriver hur upplevelsen av god passform beror på individuella 

preferenser och kan därmed skilja mellan olika personer. I en undersökning fick fyra experter 

inom området passform, utvärdera byxor med varierande passform bärandes ögonbindel. 

Detta påvisade en skillnad mellan individers uppfattning gällande avvikelsen från passformen 

som ansågs vara acceptabel på olika delar av kroppen. För att ett företag skall kunna ta fram 

produkter med god passform är det viktigt att involvera konsumenterna vid måttagning samt 

bedömning av deras kroppstyper (Loker 2007). Mullet (2015) beskriver att det är näst intill 

omöjligt för massproducerade plagg att passa alla kroppstyper och storlekar i populationen. 

Detta är istället något som behöver identifieras av respektive företag och deras målgrupp för 

att lyckas få fram god passform för just sina kunder. Schofield (2007) framför att gradering 

bör appliceras när grundstorleken i ett plagg bedöms ha god passform. Mullet (ibid) förklarar 

att gradering inte kan användas som ett verktyg för att rätta till ett plagg med dålig passform, 

detta är något som behöver ha korrigerats tidigare i processen för att säkerställa att produkten 

uppfyller de förväntningar som finns. 

 

Yoon och Radwin (1994) framför en problematik beträffande internetköp och kundens val av 

storlek vid beställning av ett plagg. Här beskrivs det hur konsumenter oftast saknar den 

kunskap som krävs för att veta hur en korrekt måttagning skall utföras. För att underlätta 

processen har ett flertal internetföretag valt att tillämpa illustrationer med förklarande text för 

hur måtten skall tas. Detta för att öka chansen att konsumenten beställer rätt storlek med god 

passform redan vid första inköpstillfället (Loker ibid). Det är viktigt att få konsumenten att 

alltid kontrollera måttlistor för att minska returer, då samma storleksbetäckning i ett plagg kan 

variera i måtten hos olika företag (Kinley 2003).  
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1.3 Problemformulering 
Företaget har uppmärksammat återkommande passformsproblem hos de sömnadsprover som 

erhållits från underleverantörer. Dessa problem har blivit en tids- samt kostnadsfråga när 

ytterligare sömnadsprover behöver sys upp för avmätning, avprovning, utvärdering samt 

återkoppling med förbättringskommentarer. Det är därför väsentligt att identifiera faktorer 

som kan ha en negativ påverkan på passformen under framtagningsprocessen av ett 

klädesplagg, med fokus på företagets kroppsmåttlista och gradering.  

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera företagets kroppsmåttlista samt tillämpningen av 

graderingskoordinater enligt en underleverantörs metod i jämförelse med anvisningar från 

undervisningsmaterial. Detta sker i denna studie under utvecklingsprocessen av en dam-

byxgrund, som förväntas användas som underlag vid tillverkningen av nya byxmodeller inom 

företaget. 

 

1.5 Frågeställningar 
Nedan frågeställningar besvaras i denna studie: 

 

1. Vilka skillnader finns mellan företagets kroppsmåttlista i jämförelse med STU (1977), 

SIS (2017) samt tre e-handelsbolags kroppsmåttlistor? 

2. I studien presenteras två olika graderingsmetoder, utifrån vilken erhålls bäst passform 

för storlek 46? 

 

1.6 Avgränsningar 
Denna studie berör utvecklingsprocessen av en dam-byxgrund med en grundstorlek 36. 

Storleksserien som används är 32 till 46 och gradering tillämpas utifrån två olika metoder. 

Samtliga sömnadsprover kommer att sys upp i vävt material.  
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2. Litteratur- och teoriöversikt 
Det är vanligt att grundstorleken är den storlek som befinner sig mellan de minsta samt största 

storlekarna som är tänkta att produceras (Schofield 2007). Schofield (ibid) beskriver att det är 

vanligt med provmodeller som håller sig inom ramen för en storlek 38 och som har den 

kroppstyp som överensstämmer med respektive företags målgrupp. Mullet (2015) beskriver 

svårigheten med massproducerade plagg och att dessa inte kan anpassas för hela populationen 

på samma sätt som skräddarsydda plagg.  

 

Yoon och Radwin (1994) lyfter fram problematiken som finns beträffande måttagning som 

genomförs av kunden själv. De beskriver att det krävs goda kunskaper för att kunna läsa av 

samt lokalisera rätt parti på kroppen för att utfå ett korrekt värde. Det har förts ett flertal olika 

diskussioner gällande de kroppsmått som används för massproducerade plagg, speciellt vid 

internetköp. Det är vanligt att internetföretag illustrerar samt beskriver hur samtliga mått skall 

tas för att förebygga att felinköp görs. För att lyckas ta fram ett plagg med god passform är det 

viktigt att tillämpa rätt kroppsmått vid utvecklingen av mönster (Loker 2007). Det är även 

viktigt att involvera kunderna vid framtagningen av korrekta mått. Detta kan göras vid 

avmätning av partier på kroppen samt via bedömningen av de mest förekommande 

kroppstyperna.  

 

Daanen och Reffeltrath (2007) beskriver hur passform är relationen mellan kroppens samt 

plaggets mått, skillnaden däremellan kallas för vidd. Upplevelsen av vidd är individuell. God 

passform uppnås när ett plagg känns komfortabel att bära och inget motstånd känns vid olika 

kroppsrörelser. När en individ går från en ståendes position till att huka sig, ökar omfånget 

längs ben och stuss 27 centimeter (Lotens 1989). För att byxan skall få en god passform kan 

ett elastiskt material användas. När detta inte kan tillämpas krävs ett extra tillägg av vidd, 

vilket dock medför oundvikliga veck i ståendes position.  

 

En skillnadsmåttlista används som underlag vid gradering. Det är vanligt förekommande att 

kopiera redan framtagna skillnadsmåttlistor, alternativt att använda omarbetade exemplar som 

anpassats utifrån nuvarande konsumenters kroppstyper (Petrova 2007). Vid gradering av 

större storlekar krävs mer vidd över partier såsom byst, stuss samt armbåge (Schofield ibid). 

Vilken gradering som behöver appliceras baseras utifrån hur många storlekar som förväntas 

produceras, produktens utformning, dess passform i relation till kroppen samt valet av 

material. Shoben och Taylor (2004) nämner att gradering kan tillämpas utifrån ett 

designperspektiv. De beskriver hur midjeomfånget samt innerbenslängden är kroppsmått 

medan benöppningen är en designfråga och varierar med trender.  

 

Det är av vikt att grundstorleken bedöms ha god passform före påbörjad gradering (Schofield 

ibid). Applicering av gradering görs för att öka respektive minska en grundstorlek för att ett 

klädesplagg skall kunna produceras i flera storlekar. Målet är att grundstorlekens passform 

samt dess utformning skall bibehållas i samtliga storlekar (Mullet ibid). Cooklin (1990) 

belyser att gradering inte blir korrekt utförd om denna inte baseras på vetenskapliga metoder. 

Moore, Mullet och Young (2009) framför att det finns två olika typer av graderingssystem – 

förenklad respektive komplex. Vid förenklad gradering fördelas den totala måttskillnaden lika 

på både fram- och bakstycket. Vid komplex gradering är fram- och bakstycket olika 

graderade. Insnitt och avskärningar anpassas även här genom en ökning respektive minskning 

av vidd för att få fram en önskad passform. Mullet (ibid) beskriver att inget graderingssystem 

kan rädda ett plagg med dålig passform, plagget måste därför ha korrigerats före påbörjat 

graderingsarbete. 
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Gill (2001) beskriver hur god passform beror på fem faktorer: funktionalitet, komfort, 

plaggets omfång, valet av material samt tillägget av vidd. För att uppnå god passform i ett 

plagg krävs rätt mängd vidd på konstruktionsunderlaget. I en studie genomförd av Ashdown 

och Delong (1995) fick fyra experter inom området passform, analysera 15 byxor och dess 

utformning i sin helhet. Fyra byxor var skräddarsydda att passa experterna och övriga byxor 

varierade mellan 0,5 till 1,5 centimeters ökning av vidd över midja, stuss samt gren. Det 

gjordes en bedömning av befintliga sömmar och deras placering, samt eventuella dragningar 

och varför dessa uppstod. Experterna fick framföra sina åsikter gällande komforten bärandes 

ögonbindel. Studien påvisade en märkbar skillnad mellan individers uppfattning gällande 

avvikelsen från passformen som ansågs vara acceptabel över midja, stuss samt gren. 

Skillnaden i passformen upplevdes olika tydligt beroende på vart denna befann sig på 

kroppen. 

 

Kinley (2003) förklarar att trots samma storleksmärkning i plagg, är det vanligt att måtten 

varierar hos olika företag. Den främsta anledningen är att företag vill vara unika med en 

storleksserie som är anpassad utifrån den tilltänkta konsumentgruppen. Detta resulterar dock i 

en viss problematik hos konsumenter som inte alltid är medvetna om sin storlek hos de olika 

företagen. Petrova (2007) förklarar hur en perfekt åtsittande byxa som finns tillgänglig för 

försäljning hos ett företag, kan leda till missnöjda kunder på grund av att de väljer fel storlek.  
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3. Metod 
Utgångspunkten för denna studie är en framtagen dam-byxgrund enligt Öberg, Ersman, 

Cedervall och Svensson (2010 ss. 280–283) som konstruerats under en tidigare 

utbildningskurs. En första avprovning av grundkonstruktionen i grundstorlek 36 genomförs 

virtuellt genom användning av programvaran Lectra Modaris 3D®. Måttjusteringar görs på 

mannekängen för att stämma överens med företagets kroppsmåttlista, tabell 1. Justeringar på 

byxgrunden genomförs direkt på konstruktionsunderlaget i 2D och simuleras därefter i 3D för 

analys. Denna process upprepas därefter tills önskat uttryck uppnåtts av byxgrunden på 

mannekäng. Under utvecklingsprocessen används företagets kroppsmåttlista för att säkerställa 

att tillräckligt med rörelsevidd finns medräknat på konstruktionsunderlaget. Denna 

kroppsmåttlista jämförs även gentemot STU (1977), SIS (2017) samt tre e-handelsbolag inom 

modebranschen med liknande konsument- samt målgrupp som företaget. Detta för att 

undersöka företagets val av byst-, midje- samt stussomfång för storlekarna 32–46.  

 

Ett första sömnadsprov sys upp för granskning i grundstorlek 36. En avmätning görs och 

erhållna värden stäms av gentemot en framtagen plaggmåttlista, tabell 8. En avprovning 

genomförs på två provmodeller och en provdocka. Därefter följer en objektiv bedömning av 

sömnadsprovet för att avgöra om det finns behov av ytterligare förändringar. Storleksserien 

32–46 appliceras på konstruktionsunderlaget och programfilen sparas därefter ner under två 

olika namn inför fortsatt arbete. I studien tillämpas två olika graderingsmetoder för att 

jämföra dessa inbördes. Ett undersökningsformulär skickas till fyra underleverantörer för att 

avgöra vilka graderingskoordinater som appliceras på konstruktionsunderlaget utifrån en 

tillhandahållen skillnadsmåttlista, bilaga A. Återkoppling från denna undersökning ligger till 

grund för en första graderingsmetod. Den andra baseras utifrån anvisningar från 

undervisningsmaterial tillsammans med STU (ibid) och SIS (ibid). Fysiska sömnadsprover 

sys upp i storlek 46 för avmätning och granskning gentemot två framtagna plaggmåttlistor 

som skapas utifrån respektive graderingsmetod, tabell 8–9. En avprovning genomförs på 

provmodell samt provdocka. Här görs en slutlig bedömning av passformen och således även 

graderingen.  

 

Närvarandes vid samtliga avprovningstillfällen är tre direktriser. Provmodellerna är anställda 

på företaget och jobbar följaktligen inom branschen. Nedan illustreras studiens flöde och dess 

olika delmoment, figur 1.  

 

 

 

 

 
  

Figur 1 Studiens flöde och dess olika delmoment 
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4. Resultat 
Samtliga avprovningstillfällen har dokumenterats med fotografi samt skrift. Respektive 

provmodellers kroppsmått har noterats vid första avprovningstillfället. Efter måttagning har 

dessa studerats för att identifiera vilka skillnader som finns i jämförelse med företagets 

kroppsmåttlista, tabell 1. Denna information har därefter funnits med i åtanke inför eventuella 

konstruktionsförändringar för samtliga sömnadsprover. 

 
Tabell 1 Utdrag ur företagets kroppsmåttlista 

Storleksbenämning 32 34 36 38 40 42 44 46 

Bystvidd 82 86 90 94 98 102 106 110 

Midjevidd 63 67 71 75 79 83 87 91 

Höftvidd 76 80 84 88 92 96 100 104 

Stussvidd 86 90 94 98 102 106 110 114 

Lårvidd 52 54 56 58 60 62 64 66 

Knävidd 33 34,5 36 37,5 39 40,5 42 43,5 

Vadvidd 33,4 34,2 35 35,8 36,6 37,4 38,2 39 

Fotledsvidd  23 24 25 26 27 28 29 30 

Innerbenslängd 78 78 78 78 78 78 78 78 

 

Företagets kroppsmått för byst-, midje- samt stussomfånget har jämförts gentemot STU 

(1977), SIS (2017) samt tre e-handelsbolags kroppsmåttlistor för att identifiera avvikande 

mått. Nedan visas ett utdrag ur STU (ibid s. 32), tabell 2.  

 
Tabell 2 Utdrag ur STU (1977 s.32) 

Storleksbenämning 32 34 36 38 40 42 44 46 

Bystomfång 76 80 84 88 92 96 100 104 

Midjeomfång 61 64 67 70 74 78 82 86 

Stussomfång 87 90 93 96 99 102 106 110 

 

STU (ibid) beskriver att det är väsentligt att ha få storlekar inom produktion, men att dessa 

samtidigt skall passa en stor skara av populationen och dess olika kroppstyper. Byst- samt 

stussomfånget benämns vara basmått och samtliga måttlistor har baserats utifrån dessa. Det 

finns fastställt i STU (ibid s. 9) att en 88 centimeters bystomkrets korresponderar mot en 

storlek 38. Företagets kroppsmått för bystpartiet är 90 centimeter för en grundstorlek 36 och 

hamnar mellan STU:s (ibid) skillnadsintervaller för storlekarna 38 och 40. Midjeomfånget på 

71 centimeter överensstämmer med en storlek 38. Stussomfånget på 94 centimeter hamnar 

under en storlek 36. Detta påvisar ett oregelbundet mönster mellan företagets kroppsmått i 

jämförelse med STU:s (ibid) värden.  

 

En jämförelse genomfördes mellan tre e-handelsbolag kroppsmåttlistor inom modebranschen 

med liknande konsument- samt målgrupp som företaget. Nedan visas de olika bolagens mått 

för byst-, midje- samt stussomfånget för storleksbenämning 36, tabell 3.  

 
Tabell 3 Utdrag ur tre e-handelsbolags kroppsmåttlistor 

 E-handel 1 E-handel 2 E-handel 3 

Bystomfång 86 84 84 

Midjeomfång 70 68 68 

Stussomfång 96 92 92 

 

E-handelsbolag 2 och 3 har identiska värden för byst-, midje- samt stussomfånget. E-

handelsbolag 1:s kroppsmått för byst- samt midjeomfånget är 2 centimeter större i omkrets. 

För stussomfånget skiljer det 4 centimeter.  
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Nedan visas ett utdrag ur SIS (2017 s. 19–21), tabell 4. SIS (ibid) har tagit fram ett underlag 

med skillnadsintervaller för olika storlekar vilka är anpassade för klädindustrin och dess 

massproduktion. Här ges värden för en serie olika byst-, midje- samt stussomfång som kan 

tillämpas utifrån den ideala konsumenten. Samtliga stussomfångsalternativ betecknas A-J i 

denna studie. SIS (ibid) har inga storleksbenämningar för samtliga kolumner utan visar enbart 

olika värden. Företagets mått för byst-, midje- samt stussomfånget hamnar inom 

skillnadsintervallerna för samma kolumn hos SIS (ibid).  

 
Tabell 4 Utdrag ur SIS (2017 ss. 19–21) 

Bystomfång 84 88 92 96 100 104 110 116 

Midjeomfång 63 67 71 75 79 83 89 95 

Stussomfång A 80 84 88 92 96 100 104 108 

Stussomfång B 84 88 92 96 100 104 108 112 

Stussomfång C 86 90 94 98 102 106 110 114 

Stussomfång D 88 92 96 100 104 108 112 116 

Stussomfång E 90 94 98 102 106 110 114 118 

Stussomfång F 92 96 100 104 108 112 116 120 

Stussomfång G 94 98 102 106 110 114 118 122 

Stussomfång H 96 100 104 108 112 116 120 124 

Stussomfång I 98 102 106 110 114 118 122 126 

Stussomfång J 102 106 110 114 116 122 126 131 

 

4.1 Utveckling av byxgrunden - storlek 36 
Utgångspunkt för denna studie är ett framtaget konstruktionsunderlag för en dam-byxgrund 

tillverkad utifrån anvisningar ur Öberg et al. (2010 ss. 280–283). En första avprovning 

genomfördes virtuellt av byxgrunden genom användandet av Lectra Modaris 3D®, figur 2. 

Måttjusteringar genomfördes på mannekängen för att korrespondera mot företagets 

kroppsmåttlista för en storlek 36, tabell 1.  

 

 
Figur 2 Virtuell avprovning grundkonstruktion storlek 36 
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Utifrån figur 2 kunde det uttydas för lite rörelsevidd mellan mannekängen och byxgrunden 

vid midje-, höft-, stuss- samt lårparti. Det uppmärksammades även finnas för mycket 

rörelsevidd vid knä, vader samt benöppning. Samtliga punkter uppmärksammades vara i 

behov av förändring: (mått visas i centimeter) 

 

• Ökning av midjevidd +2,2  

• Ökning av stussvidd +4,2  

• Ökning av lårvidd +1,8  

• Ökning av grensöm bak i midjan +1,6  

• Minskning av knävidd -1,3  

• Minskning av benöppning -1,2  

• Minskning av byxlängd -6  

 

Justeringar genomfördes direkt på konstruktionsunderlaget i 2D och simulerades därefter i 3D 

för analys. Denna process upprepades därefter tills önskat uttryck uppnåtts av byxgrunden på 

mannekäng inför ett första sömnadsprov, figur 3.  

 

 
Figur 3 Virtuell avprovning slutgiltig byxgrund storlek 36 

 

Ett första sömnadsprov i grundstorlek 36 tillverkades, mättes av samt kontrollerades gentemot 

en framtagen plaggmåttlista för kvalitetskontroll, tabell 8, för att identifiera avvikande mått. 

Denna provades därefter av på två provmodeller och en provdocka, vilken är speciellt 

framtagen av företaget och tillverkad utifrån deras kroppsmåttlista. Provdockans utformning 

är hård i jämförelse med människokroppen som är mjuk, vilket är väsentligt att ha med i 

åtanke vid analys av byxgrunden på provdocka.  
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4.1.1 Avprovning av byxgrunden – storlek 36 
Nedan illustreras byxgrunden på provmodell A, figur 4.  

 

 
Figur 4 Avprovning på provmodell A storlek 36 

 

Provmodell A är anställd på företaget som provmodell och har därför, trots ett flertal 

differenser mellan dennes och företagets kroppsmått, valts att tas med i denna studie. 

Byxgrunden upplevs sitta bra i midjan. Provmodell A är betydligt mindre över höften, tabell 

5, vilket märks på samtliga fotografier då byxan inte fylls ut vid detta parti. Rörelsevidden 

som applicerats över stussen är den differens som finns mellan provmodell A samt företagets 

kroppsmått, där av kan byxgrunden upplevas tajt. Provmodell A:s omfång är även större över 

låren vilket orsakar dragningar framtill vid grenen. Det uppstår nedåtgående dragningar på 

baksida knä. Grensöm fram och bak upplevs god. Provmodellens innerbenslängd 

överensstämmer med företagets kroppsmått för insida ben. Byxan slutar vid ankeln och får 

falla fritt. 

 
Tabell 5 Måttjämförelse byxgrund storlek 36 - provmodell A 

 Provmodell A Företagets kroppsmått Byxgrund 

Midjevidd 71 71 72 

Höftvidd 77 84 87 

Stussvidd 96 94 96 

Lårvidd 57,5 56 61 

Knävidd 37 36 46 

Vadvidd 38 35 42 

Fotledsvidd 22 25 37 

Innerbenslängd 78 78 71,5 
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Nedan visas byxgrunden på provmodell B, figur 5. 

 

 
Figur 5 Avprovning på provmodell B storlek 36 
 

Provmodell B:s kroppsmått överensstämmer väl gentemot företagets, med reservation för 

mindre differenser. Byxgrunden är något stor i midjan på provmodellen vilket beror på den 

1,5 centimeters skillnad som finns i jämförelse med byxgrundens mått för detta parti, tabell 6. 

Dragningar uppstår kring magpartiet, vilket sannolikt orsakas av att provmodellens mage 

putar något. Byxgrunden bedöms ha god rörelsevidd över stuss-, lår- samt knäparti. 

Benöppningen upplevs se något utsvängd ut vilket kan behöva justeras för att byxgrunden 

skall ha en mer rak silhuett. Det uppstår nedåtgående dragningar på baksida lår.  

 
Tabell 6 Måttjämförelse byxgrund storlek 36 – provmodell B 

 Provmodell B Företagets kroppsmått Byxgrund 

Midjevidd 69,5 71 72 

Höftvidd 84 84 87 

Stussvidd 94 94 96 

Lårvidd 56 56 61 

Knävidd 37 36 46 

Vadvidd 35,5 35 42 

Fotledsvidd 22 25 37 

Innerbenslängd 82 78 71,5 
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Nedan visas avprovning av byxgrunden på provdocka, figur 6.  

 

 
Figur 6 Avprovning på provdocka storlek 36 

 

Byxgrunden upplevs sitta väl över midja-, höft- samt stussparti. Grenpartiet är svårt att 

analysera på provdocka då grensömmen inte har möjlighet att lägga sig till rätta som hos en 

människokropp. Detta kan därför vara anledningen till att dragningar uppstår vid nedre delen 

av grensöm fram/bak. Lårvidden bedöms inte vara anledningen till dessa dragningar, då en 5 

centimeters rörelsevidd finns mellan byxgrunden och provdockan, tabell 7.  Det kan uttydas 

nedåtgående dragningar på baksida lår och knä.  

 
Tabell 7 Måttjämförelse byxgrund storlek 36 - provdocka 

 Provdocka Företagets kroppsmått Byxgrund 

Midjevidd 71 71 72 

Höftvidd 84 84 87 

Stussvidd 94 94 96 

Lårvidd 56 56 61 

Knävidd 36 36 46 

Vadvidd 35 35 42 

Fotledsvidd 25 25 37 

Innerbenslängd 78 78 71,5 
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4.2 Utveckling av byxgrunden - storlek 46 
Byxgrunden graderas i denna studie utifrån två olika metoder för att analysera och jämföra 

dessa sinsemellan. Två sömnadsprover sys upp i storlek 46, mäts av samt kontrollerats 

gentemot två skilda plaggmåttlistor vilka har tagits fram utifrån respektive graderingsmetod. 

Det sömnadsprov som tillverkats utifrån graderingsmetod 1 har jämförts gentemot 

nedanstående tabell 8.  

 
Tabell 8 Plaggmåttlista för kvalitetskontroll – graderingsmetod 1 

Storleksbenämning 32 34 36 38 40 42 44 46 

½ Midjevidd 32 34 36 38 40 42 44 46 

½ Stussvidd 44 46 48 50 52 54 56 58 

½ Lårvidd 29 30 31 32 33 34 35 36 

½ Knävidd 21,75 22,5 23,25 24 24,75 25,5 26,25 27 

½ Benöppning 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 

Innerbenslängd 71 71 71 71 71 71 71 71 

Grensöm fram 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 

Grensöm bak 35,25 36,25 37,25 38,25 39,25 40,25 41,25 42,25 

 

Det sömnadsprov som tillverkats utifrån graderingsmetod 2 har jämförts gentemot 

nedanstående tabell 9. 

 
Tabell 9 Plaggmåttlista för kvalitetskontroll – graderingsmetod 2 

Storleksbenämning 32 34 36 38 40 42 44 46 

½ Midjevidd 32 34 36 38 40 42 44 46 

½ Stussvidd 44 46 48 50 52 54 56 58 

½ Lårvidd 29 30 31 32 33 34 35 36 

½ Knävidd 21,75 22,5 23,25 24 24,75 25,5 26,25 27 

½ Benöppning 18 18,25 18,5 18,75 19 19,25 19,5 19,75 

Innerbenslängd 71 71 71 71 71 71 71 71 

Grensöm fram 26,4 26,9 27,5 28,1 28,6 29,2 29,8 30,3 

Grensöm bak 35,7 36,5 37,25 38 38,8 39,6 40,4 41,2 

 

Avprovning av byxgrunderna i storlek 46 har genomförts på provmodell samt provdocka. 

Följande partier har ej bedömts på provdocka då denna inte är utrustad med ben: knä- och 

vadparti, benöppning samt insida ben. 

 

4.2.1 Graderingsmetod 1 
Ett undersökningsformulär har skickats till fyra utvalda underleverantörer som regelbundet 

producerar byxor åt företaget, bilaga A. Denna undersökning genomfördes för att analysera 

hur dessa tillämpar gradering utifrån en tillhandahållen skillnadsmåttlista som baserats på 

företagets skillnadsintervaller för de olika storlekarna, tabell 10.  

 
Tabell 10 Skillnadsmåttlista från företaget 

Storleksbenämning 32 34 36 38 40 42 44 46 Gradering 

½ Midjevidd -2 -2  +2 +2 +2 +2 +2 2 

½ Stussvidd -2 -2  +2 +2 +2 +2 +2 2 

½ Lårvidd -1 -1  +1 +1 +1 +1 +1 1 

½ Knävidd -0,75 -0,75  +0,75 +0,75 +0,75 +0,75 +0,75 0,75 

½ Benöppning -0,5 -0,5  +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 0,5 

Innerbenslängd 0 0  0 0 0 0 0 0 

Grensöm fram -0,5 -0,5  +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 0,5 

Grensöm bak -1 -1  +1 +1 +1 +1 +1 1 
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Graderingsmetod 1 är enligt återkoppling på det undersökningsformulär som skickats till 

underleverantörer. Här erhölls endast svar från en part och dennes tillvägagångssätt av 

tillämpade graderingskoordinater för samtliga punkter illustreras nedan, figur 7–8. Siffor visas 

i centimeter.  

 

 
Figur 7 Graderingskoordinater metod 1 – framstycke 

 

 
Figur 8 Graderingskoordinater metod 1 - bakstycke 
 

Skillnadsintervaller för en breddminskning/ökning vid midje- samt stusspartiet har fördelats 

lika på fram- och bakstycket, 1 centimeters förändring av respektive mönsterdel för varje 

storlek. Dessa har dock i sin tur fördelats olika mellan mitt fram/bak och respektive sidsöm, 

0,35 respektive 0,65 på framstycket och 0,25 respektive 0,75 på bakstycket. Detta påvisar en 

större förändring vid sidsömmar i skillnad mot mitt fram/bak. Skillnadsintervallerna för 

knäpartiet och benöppningen har fördelats lika mellan innerben- samt sidsömmen.  

 

Graderingskoordinaterna påvisar en höjdminskning/ökning på fram- och bakstycket i midjan 

mitt fram/bak samt vid respektive sidsöm med 0,5 centimeter. Dock tillämpas endast 0,2 vid 

samtliga insnitt vilket ger en negativ påverkan på balansen då det inte sker en genomgående 

höjdförändring runtom midjan. För grensöm fram/bak sker en 0,58 respektive 0,82 centimeter 

längdminskning/ökning per storlek vid applicering av graderingskoordinaterna. Denna 

förändring ger därmed avvikande mått i jämförelse med den tillhandahållna 

skillnadsmåttlistan som skall ligga till grund för de olika koordinaterna, tabell 10.  
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När samtliga graderingskoordinater applicerades på konstruktionsunderlaget 

uppmärksammades avvikelser för de lårpunkter som finns belägna vid respektive sidsöm på 

fram- och bakstycket, figur 9.  

 

                    
Figur 9 Avvikande graderingskoordinater för lårpunkter i sidsömmar 

 

Dessa punkter bedömdes vara i behov av justering för att erhålla jämna och följsamma linjer 

vid tillverkningen av ett sömnadsprov. Dessa graderades därför proportionerligt mellan stuss- 

samt knäpartiet, figur 10.  

 

               
Figur 10 Proportionell gradering mellan stuss- och knäpartiet 

 

4.2.2 Graderingsmetod 2 
Graderingsmetod 2 är enligt anvisningar som tillhandahållits under utbildningen och som har 

använts tillsammans med STU (1977) och SIS (2017). Nedan skillnadsmåttlista har använts 

som underlag för denna metod, tabell 11. Skillnadsintervallerna för midja och stuss är tagna 

ur SIS (ibid ss. 19–21), resterande värden är ur STU (ibid s. 32).  

 
Tabell 11 Skillnadsmåttlista från undervisningsmaterial 

Storleksbenämning 32 34 36 38 40 42 44 46 Gradering 

½ Midjevidd -2 -2  +2 +2 +2 +2 +2 2 

½ Stussvidd -2 -2  +2 +2 +2 +2 +2 2 

½ Lårvidd -1,1 -1,1  +1,1 +1,1 +1,1 +1,1 +1,1 1,1 

½ Knävidd -0,75 -0,75  +0,75 +0,75 +0,75 +0,75 +0,75 0,75 

½ Benöppning -0,25 -0,25  +0,25 +0,25 +0,25 +0,25 +0,25 0,25 

Innerbenslängd 0 0  0 0 0 0 0 0 

Grensöm fram -0,57 -0,57  +0,57 +0,57 +0,57 +0,57 +0,57 0,57 

Grensöm bak -0,78 -0,78  +0,78 +0,78 +0,78 +0,78 +0,78 0,78 
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Tillämpade graderingskoordinater för samtliga punkter illustreras nedan, figur 11–12. Siffror 

visas i centimeter.  

 

 
Figur 11 Graderingskoordinater metod 2 – framstycke 

 

 
Figur 12 Graderingskoordinater metod 2 – bakstycke 

 

Skillnadsintervallerna för en breddminskning/ökning för midje- samt stusspartiet har fördelats 

lika på fram- och bakstycket, 1 centimeters förändring på respektive mönsterdel för varje 

storlek. Denna har därefter fördelats lika mellan grensöm fram/bak och respektive sidsöm.  

 

Ovan graderingskoordinater påvisar en höjdminskning/ökning på fram- och bakstycket i 

midjan mitt fram och vid respektive sidsöm med 0,5 centimeter, samt mitt bak 0,6. Det sker 

även en höjdminskning/ökning i midjan vid samtliga insnitt med 0,5 respektive 0,55 

centimeter. Detta påvisar en relativt genomgående förändring runtom midjelinjen då samtliga 

punkter förändras i förhållande till varandra.  

 

Inga graderingskoordinater appliceras på de lårpunkter som finns belägna vid respektive 

sidsöm. Detta gör att en följsam linje skapas mellan stuss- samt knäpartiet. Lårvidden uppgår 

ändå till en total breddminskning/ökning på 1,08 fram och 1,16 bak, vilket håller sig inom 

skillnadsintervallerna för detta partiet med en halv förändring på 1,12 centimeter per storlek, 

tabell 11. Skillnadsintervallerna för knäpartiet och benöppningen har fördelats lika mellan 

fram- och bakstycke samt innerben- och sidsömmar. 
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4.2.3 Avprovning av byxgrunden - storlek 46 
En fysisk avprovning genomfördes av byxgrunden på provmodell C med graderingsmetod 1, 

figur 13.  

 

 
Figur 13 Avprovning på provmodell C storlek 46 – gradering utifrån graderingsmetod 1 
 

All överskottsvidd i midjan hamnar mitt bak. Det uttyds dragningar längs grensöm bak. Det 

skapas dragningar kring magpartiet vilket orsakas av att magen putar något på provmodell C. 

Det uttyds överskott av vidd vid sidsömmar strax ovanför knäparti. Byxan är något kort, dock 

skiljer det 6 centimeter mellan provmodell C:s kroppsmått för innerbenslängden och 

företagets mått för detta parti, tabell 12. Det skapas nedåtgående dragningar på baksida lår 

och knä.  

 
Tabell 12 Måttjämförelse byxgrund storlek 46 graderingsmetod 1 - provmodell C 

 Provmodell C Företagets kroppsmått Byxgrund 

Midjevidd 82 91 92 

Höftvidd 95 104 106 

Stussvidd 114 114 116 

Lårvidd 68 66 72 

Knävidd 45 43,5 54 

Vadvidd 43 39 50 

Fotledsvidd 24 30 42 

Innerbenslängd 84 78 72 

 

Utifrån en komfort aspekt upplevdes byxgrunden skön att bära. Det bedömdes vara bra med 

rörelsevidd över stuss, lår, knä samt benöppning. Midjevidden kunde inte bedömas av 

provmodell C på grund av den stora måttdifferensen mellan dennes kroppsmått och 

byxgrundens mått för detta parti.   
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En avprovning genomfördes av byxgrunden på provdocka med graderingsmetod 1, figur 14.  

 

 
Figur 14 Avprovning på provdocka storlek 46 – gradering utifrån graderingsmetod 1 

 

Provdockan är för liten över stuss- samt lårpartiet och fyller därmed inte ut byxan, tabell 13. 

Det kan utifrån ovanstående figur uttydas en obalans i midjan som inte är acceptabel. 

Midjelinjen dippar vid respektive insnitt och balansen mellan mitt fram/bak är ojämn. 

Sidsömmen lutar något mot framstycket i midjan och uppfyller därmed inte önskad balans.  

 
Tabell 13 Måttjämförelse byxgrund storlek 46 graderingsmetod 1 - provdocka 

 Provdocka Företagets kroppsmått Byxgrund 

Midjevidd 88 91 92 

Höftvidd 101 104 106 

Stussvidd 109 114 116 

Lårvidd 63 66 72 

Knävidd - 43,5 54 

Vadvidd - 39 50 

Fotledsvidd - 30 42 

Innerbenslängd - 78 72 
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En avprovning genomfördes av byxgrunden på provmodell C med graderingsmetod 2, figur 

15.  

 

 
Figur 15 Avprovning på provmodell C storlek 46 – gradering utifrån graderingsmetod 2 

 

Byxgrunden är betydligt större i midjan i jämförelse med provmodell C:s kroppsmått vilket är 

varför denna nålats in vid detta parti, tabell 14. Byxgrunden uttyds ha överskott av vidd 

ovanför knä vid respektive sidsöm. Längden på grundbyxan är något kort på provmodell C, 

vilket beror på den 6 centimeters skillnad mellan dennes innerbenslängd och företagets mått. 

Dragningar bildas kring magpartiet. Grensöm bak är något kort då denna dippar i midjan mitt 

bak. Det skapas nedåtgående dragningar på baksida knä.  

 
Tabell 14 Måttjämförelse byxgrund storlek 46 graderingsmetod 2 - provmodell C 

 Provmodell C Företagets kroppsmått Byxgrund 

Midjevidd 82 91 92 

Höftvidd 95 104 107 

Stussvidd 114 114 116 

Lårvidd 68 66 72 

Knävidd 45 43,5 53 

Vadvidd 43 39 48 

Fotledsvidd 24 30 40 

Innerbenslängd 84 78 71,5 

 

Utifrån en komfort aspekt upplevdes byxgrunden skön att bära. Det bedömdes vara bra med 

rörelsevidd över stuss, lår, knä samt benöppning. Midjevidden kunde inte bedömas av 

provmodell C på grund av den stora måttdifferensen mellan dennes kroppsmått och 

byxgrundens mått för detta parti.   
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En avprovning genomfördes av byxgrunden på provdocka med graderingsmetod 2, figur 16. 

 

 
Figur 16 Avprovning på provdocka storlek 46 – gradering utifrån graderingsmetod 2 

 

Provdockan är för liten över stuss- samt lårpartiet och fyller därmed inte ut byxan, tabell 15. 

Balansen i midjan uttyds vara god. Sidsömmen upplevs sitta på sin plats i midjan.  

 
Tabell 15 Måttjämförelse byxgrund storlek 46 graderingsmetod 2 - provdocka 

 Provdocka Företagets kroppsmått Byxgrund 

Midjevidd 88 91 92 

Höftvidd 101 104 107 

Stussvidd 109 114 116 

Lårvidd 63 66 72 

Knävidd - 43,5 53 

Vadvidd - 39 48 

Fotledsvidd - 30 40 

Innerbenslängd - 78 71,5 
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5. Diskussion 
Företagets kroppsmåttlista har jämförts gentemot STU (1977), SIS (2017) samt tre e-

handelsbolags kroppsmåttlistor för att analysera företagets val av byst-, midje- samt 

stussomfång. Företagets kroppsmått för byst- samt midjeomfånget för en storlek 36 

överensstämmer med STU:s (ibid s. 32) mått, dock inom intervallerna för en storlek 38, tabell 

16. Stussomfånget hamnar inom kolumnen för en storlek 36. 

 
Tabell 16 Företagets byst-, midje- samt stussomfång i jämförelse med STU (1977 s. 32) 

Storleksbenämning 32 34 36 38 40 42 44 46 

Bystomfång 76 80 84 88 92 96 100 104 

Företagets kroppsmått 82 86 90 94 98 102 106 110 

Midjeomfång 61 64 67 70 74 78 82 86 

Företagets kroppsmått 63 67 71 75 79 83 87 91 

Stussomfång 87 90 93 96 99 102 106 110 

Företagets kroppsmått 86 90 94 98 102 106 110 114 

 

Det kan utifrån ovanstående tabell uttydas vara en 6 centimeters skillnad för bystomfånget 

mellan de olika måttlistorna för samma storleksbenämning. Företagets mått för bystpartiet är 

90 centimeter för en storlek 36 och hade enligt STU:s (ibid) värden hamnat mellan 

storleksintervallerna för en storlek 38 och 40. Företagets kroppsmått för midje- samt 

stussomfånget skiljer 4 respektive 1 centimeter i jämförelse med STU (ibid). Midjeomfånget 

ökar 3 centimeter i var storlek, detta i jämförelse med företagets ökning på 4 centimeter. Detta 

resulterar i en stor måttmässig skillnad på 5 centimeter för storlek 46. En liknande skillnad på 

4 centimeter gäller för stussomfånget.  

 

Företagets kroppsmått för byst-, midje- samt stussomfånget hamnar mellan SIS (ibid) 

skillnadsintervaller. Dock finns det inga definierade storlekar inom standarden, utan enbart 

värden för diverse mått, tabell 17. Därför kan det ej uttydas utifall företagets kroppsmått, med 

en storleksbenämning 36, motsvarar samma storleksbenämning i standarden. Dock finns det 

fastställt i STU (ibid s. 9) att ett bystomfång på 88 centimeter motsvarar en storlek 38, vilket 

påvisar att företagets värden för byst-, midje- samt stussomfånget för en storlek 36 egentligen 

hamnar inom kolumnen för en storlek större i SIS (ibid).  

 
Tabell 17 Företagets byst-, midje- samt stussomfång i jämförelse med SIS (2017 ss. 19–21) 

Företagets 

storleksbenämning 

32 34 36 38 40 42 44 46 

Bystomfång 84 88 92 96 100 104 110 116 

Företagets kroppsmått 82 86 90 94 98 102 106 110 

Midjeomfång 63 67 71 75 79 83 89 95 

Företagets kroppsmått 63 67 71 75 79 83 87 91 

Stussomfång A 80 84 88 92 96 100 104 108 

Stussomfång B 84 88 92 96 100 104 108 112 

Stussomfång C 86 90 94 98 102 106 110 114 

Företagets kroppsmått 86 90 94 98 102 106 110 114 

Stussomfång D 88 92 96 100 104 108 112 116 

Stussomfång E 90 94 98 102 106 110 114 118 

Stussomfång F 92 96 100 104 108 112 116 120 

Stussomfång G 94 98 102 106 110 114 118 122 

Stussomfång H 96 100 104 108 112 116 120 124 

Stussomfång I 98 102 106 110 114 118 122 126 

Stussomfång J 102 106 110 114 118 122 126 131 
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I kolumnen för respektive storlek uppvisar SIS (2017) nio olika mått-alternativ för stusspartiet 

vilka tillhör ett specifikt midjeomfångsintervall. Företagets värden för stusspartiet i 

storlekarna 32–46 hamnar under stussomfångsalternativ C vilket påvisar ett regelbundet 

mönster för de olika storlekarna.  

 

Tabell 18 visar en avvikelse beträffande företagets bystomfång i jämförelse med e-

handelsbolag 1–3 och deras motsvarande mått för detta parti. Det finns en 6 centimeters 

skillnad mellan e-handelsbolag 2 och 3 i jämförelse med företagets bystomfång.  

 
Tabell 18 Företagets byst-, midje- samt stussomfång i jämförelse med tre e-handelsbolag 

Mått enligt 

storleksbenämning 36 

Företaget E-handel 1 E-handel 2 E-handel 3 

Bystomfång 90 86 84 84 

Midjeomfång  71 70 68 68 

Stussomfång  94 96 92 92 

 

För en kund som inte granskar olika e-handelsbolags kroppsmåttlistor före inköp, kan ett 

klädesplagg med företagets mått för bystomfånget leda till oönskade returer på grund av den 

stora skillnaden som finns i jämförelse med de andra e-handelsbolagens kroppsmåttlistor. 

Detta på grund av att klädesplagget inte har den passform som förväntats trots att kunden valt 

samma storlek som vid inköp hos andra företag. På grund av att direktriser på företaget även 

ifrågasatt måttet för bystomfånget, kan det vara väsentligt att genomföra en förändring då 

majoriteten av de kroppsmåttlistor som analyserats påvisar en avvikelse på flera centimeter 

för detta parti.  

 

Midje- samt stussomfånget för e-handelsbolag 1 hamnar i STU:s (1977) måttlista under 

kolumnen för en storlek 38, tabell 2. E-handelsbolag 2 och 3 håller sig inom kolumnerna för 

en storlek 36. Avvikelsen som finns för företagets midje- samt stussomfång på 71 respektive 

94 centimeter för denna storleksbenämning anses ej vara i behov av justering. Detta grundar 

sig i de olika jämförelserna som genomförts mellan de olika kroppsmåttlistorna som 

presenterats i denna studie, då det endast har påvisats finnas mindre avvikelser för dessa 

partier.  
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Figur 17 illustrerar en jämförelse mellan de båda graderingsmetoderna som använts i denna 

studie. Här undersöks de skillnader som finns för den minsta samt största storleken i 

storleksserien, 32 och 46. Streckad linje illustrerar graderingsmetod 1 och hel linje 

graderingsmetod 2.  

 

 

Figur 17 Illustrerad jämförelse mellan graderingsmetod 1 & 2 
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En breddminskning/ökning av vidd i midjan är densamma för både graderingsmetod 1 och 2. 

Denna har dock därefter fördelats olika. För graderingsmetod 1 sker en större 

breddminskning/ökning i sidsömmarna i jämförelse med grensöm fram/bak. Detta leder till en 

avvikande vinkel av fram- och bakstycket i förhållande till graderingsmetod 2, främst 

märkbart i storlek 46. För graderingsmetod 2 har breddminskningen/ökningen fördelats lika 

mellan grensöm fram/bak och sidsömmar. Detta gör att samma vinkel erhålls för samtliga 

storlekar.  

 

Graderingsmetod 1:s koordinat för insnittets förändring i midjan, 0,2 centimeter, resulterar i 

att insnittets midjepunkter för den minsta storleken pekar uppåt, medan dessa i den största 

storleken pekar nedåt. Detta på grund av att det sker en större förändring mitt fram/bak och i 

sidsömmar som resulterar i en obalans för midjelinjen och kommer att upplevas olika i alla 

storlekar, vilket inte är optimalt i produktion. Graderingsmetod 2 har en mer genomgående 

höjdminskning/ökning i midjan, vilket även kan uttydas utifrån illustrationen för både storlek 

32 och 46. Under avprovning av byxgrunderna i storlek 46 kunde denna skillnad uttydas 

mellan de båda graderingsmetoderna, figur 18–20.  

 

   
Figur 18 Jämförelse mellan graderingsmetod 1 & 2 – fram 

 

   
Figur 19 Jämförelse mellan graderingsmetod 1 & 2 - sida  

 

   
Figur 20 Jämförelse mellan graderingsmetod 1 & 2 - bak 
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Erhållna koordinater från underleverantören för lårpunkterna belägna vid respektive sidsöm 

på fram- och bakstycket, skapar hackiga linjer som inte är användbara i produktion. Det är 

därför väsentligt att dessa justeras för att sidsömmarna skall ha en följsam form. För 

graderingsmetod 2 graderas inte dessa punkter och sidsömmarna får en fin form samt följer de 

fastställda skillnadsintervallerna för detta parti.  

 

Byxgrundens längd är densamma för de båda graderingsmetoderna. Detsamma gäller för 

knäpartiet som graderas lika. Innerben- samt sidsömmarna får olika vinklar på grund av den 

gemensamma ökningen över knäpartiet och den varierande minskningen/ökningen av vidd för 

benöppningen 0,25 respektive 0,5 centimeter. Det största värdet är enligt graderingsmetod 1 

vilket gör att linjerna för innerben- samt sidsömmarna hamnar innerst i den minsta storleken 

och ytterst i den största, vilket går att urskilja på illustrationen, figur 17.  

 

Graderingsmetod 1:s koordinater skall motsvara företagets skillnadsmåttlista. Grensöm 

fram/bak skall ha en förändring på 0,5 respektive 1 centimeter. Med erhållna 

graderingskoordinater blir det en 0,58 respektive 0,82 centimeters förändring per storlek 

vilket inte motsvarar önskat skillnadsintervall, tabell 10. Skillnadsmåttlistan är därmed i 

behov av justering för att denna skall korrespondera gentemot graderingen, alternativt att 

andra graderingskoordinater appliceras på konstruktionsunderlaget. En relativt enkel lösning 

för att garantera god passform i alla storlekar utifrån ett graderingsperspektiv, är att ta fram ett 

underlag för hur graderingskoordinaterna skall appliceras på konstruktionsunderlaget då 

liknande skillnadsintervaller ges till underleverantörer inför produktion av byxor.  

 

En byxgrund tillverkades utifrån respektive graderingsmetod och provades därefter av på 

provmodell C samt provdocka. För graderingsmetod 1 kunde en obalans för midjelinjen ses 

under avprovningen, som var tydligare på provdockan. Utmärkande på provmodell C var att 

sidsömmarna lade sig på sin plats i sidan medan all överskottsvidd hamnade mitt bak. Detta 

uppmärksammades på grund av den 9 centimeters skillnad som finns mellan provmodell C 

och företagets kroppsmått för detta parti. Eftersom det enbart finns en 3 centimeters skillnad i 

midjan mellan provdockan och byxgrunden kunde inte samma problematik ses här.  

 

Byxgrunden som tillverkats utifrån graderingsmetod 2 provades även av på provmodell C 

samt provdocka. För provmodell C uppmärksammades att grensöm bak dippade något i 

midjan. Detta skiljer gentemot avprovningen på provdockan som istället upplevs vara något 

hög. Den överskottsvidd som finns mellan provmodell C samt företagets kroppsmått för detta 

parti hamnar i respektive sidsöm. Sidsömmen upplevdes sitta på sin plats i midjan på både 

provmodell C samt provdockan.   
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6. Slutsats 
Samtliga frågeställningar besvaras nedan: 

 

1. Vilka skillnader finns mellan företagets kroppsmåttlista i jämförelse med STU (1977), 

SIS (2017) samt tre e-handelsbolags kroppsmåttlistor? 

 

Majoriteten av företagets kroppsmått för en storlek 36 korresponderar gentemot en 

storlek 38 i både STU (ibid) och SIS (ibid) måttlistor. Bystomfånget på 90 centimeter 

hamnar inom skillnadsintervallerna i STU (ibid) för storlekarna 38 och 40. 

Midjeomfånget på 71 centimeter motsvarar en storlek 38 och stussomfånget på 94 

centimeter en storlek 36. För SIS (ibid) hamnar företagets kroppsmått inom samma 

kolumn vars värden i denna studie har konstaterats korrespondera gentemot en storlek 

38. Stussomfånget på 94 centimeter hamnar under tredje alternativet som ges för detta 

parti. I jämförelse med tre e-handelsbolag är företagets byst- samt midjeomfång störst 

och det skiljer upp mot 6 respektive 3 centimeter för dessa partier. Företagets 

stussomfång hamnar mittemellan de olika e-handelsbolagens värden vilket inte påvisar 

någon större avvikelse.  

 

2. I studien presenteras två olika graderingsmetoder, utifrån vilken erhålls bäst passform 

för storlek 46?  

 

Graderingsmetod 2 upplevs ha bäst passform med god balans i midjan samt 

sidsömmar. Graderingsmetod 1 har ojämn balans i midjan då ingen genomgående 

förändring sker. Problemet har identifierats vara höjdminskningen/ökningen på 0,2 

centimeter vid respektive insnitt vilket inte är en optimal förändring i förhållande till 

mitt fram/bak samt sidsömmar som för denna metod är 0,5 centimeter. Vid 

återkoppling på undersökningsformuläret från underleverantören hade dessa 

koordinater först förbisetts. Underleverantören ombads därför om återkoppling 

specifikt gällande dessa, vilket är varför koordinaterna inte anses vara felaktigt 

erhållna från underleverantören.   
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7. Slutord 
Studien visar nödvändigheten av att alltid kontrollera graderingen som appliceras av 

underleverantörer, alternativt att företaget överlämnar anvisningar för hur denna skall 

tillämpas för att säkerställa att god passform erhålls i alla storlekar och inte enbart för 

grundstorleken. Det är väsentligt att ett fortsatt arbete görs för hur företagets 

underleverantörer väljer att tillämpa graderingskoordinater utifrån en tillhandahållen 

skillnadsmåttlista. Eftersom endast en part gav återkoppling i denna studie, kunde inte en 

fullständig analys genomföras.  

 

På grund av den stora skillnaden som finns mellan företagets val av bystomfång i jämförelse 

med andra kroppsmåttlistor som presenterats i denna studie, anses det vara väsentligt för 

företaget att se över måttet för detta parti. Främst för att kunder, som vanligtvis inte granskar 

företags kroppsmåttlista, med större sannolikhet väljer rätt storlek vid första inköpstillfället 

och att företaget på så sätt kan minska antalet returer.  

 

Det är av stor vikt att fortsätta undersöka vilka lösningar som kan tillämpas under 

produktutvecklingsprocessen av nya klädesplagg för att säkerställa god passform, trots att 

olika delar av arbetet utförs av olika parter.  
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Bilaga A 1:2 
 

     Front                    Back  
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Bilaga A 2:2 
Size labelling 32 34 36 38 40 42 44 46 Grading 

½ Waist -2 -2  +2 +2 +2 +2 +2 2 

½ Seat -2 -2  +2 +2 +2 +2 +2 2 

½ Thigh -1 -1  +1 +1 +1 +1 +1 1 

½ Knee -0,75 -0,75  +0,75 +0,75 +0,75 +0,75 +0,75 0,75 

½ Bottom hem -0,5 -0,5  +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 0,5 

Inseam 0 0  0 0 0 0 0 0 

Front rise -0,5 -0,5  +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 0,5 

Back rise -1 -1  +1 +1 +1 +1 +1 1 
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