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Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur olika graderingssätt jämförs mot företagets graderade grundliv. 
Undersökningen görs på uppdrag från ett svenskt modeföretag. Tidigare hade företaget en 
avdelning för sig med de största storlekarna, vilket togs bort för att istället slå ihop hela 
graderingsintervallen av storlekar till ett. Företaget har jobbat med att hitta de rätta 
intervallerna kring de största storlekarna och tyckte därför det vore intressant att jämföra sin 
gradering mot andra graderingssätt med deras grundliv som utgångspunkt. 

Metoder som har använts i denna studie har varit gradering, jämförelse av mönster och 3D 
simulering i Lectras programvaror Modaris, 3D prototyping och KaledoStyle. Uppsydda 
prover har även provats av på docka, person och avatar i storlek 50 samt analyserats och 
utvärderats efter ett avprovningsprotokoll. 

Studiens resultat visar att graderingen från företagets grund är jämförbar med det andra 
graderingssättet i övervägande koordinater. Det som skiljer dem markant åt är axelns 
längdgradering i de största storlekarna. Där har företaget valt att stanna av sin gradering, 
vilket de andra graderingssätten inte gör. De andra graderingssätten följer den data som finns 
tillgänglig kring kroppsmått och axelns ökning i de olika storlekarna. 

 

Nyckelord 

Gradering, stora storlekar, grundliv, damstorlek 

 

Abstract 

This study examine how a grading system are compared to the company’s graded base 
pattern. The study is an assignment on a Swedish fashion company. The company used to 
have a section for plus-sizes in their clothing line, but decided to remove it. Instead, they 
merge the whole grading system into one. They have tried to find the right intervals of 
grading in the biggest sizes, which makes it interesting to compare their grading to other 
grading systems.  

The methods used in this study are grading, comparison of patterns and 3D prototyping in 
Lectra Softweares Modaris, 3D prototyping and KaledoStyle. Sewn samples have been fitted 
in size 50 and analyzed by a test protocol. 

The result of the study shows that the grading system from the company is comparable with 
the other grading system. The most distinct part that separates the grading systems is the 
shoulder length in the bigger sizes. The company has chosen to stop their grading, which the 
other grading system does not. The other grading system follows dada where body 
measurements are established.  
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 Förord 

 
I denna rapport ska graderingen av företagets grundliv för dam i storlek 50 jämföras med 
andra graderingssätt. 

Jag vill tacka Fanny Bhymer-Svensson, Lousie Hansson och Farah Alhaddad som gett mig 
feedback på denna rapport och därmed tagit den framåt. Jag vill också tacka mina opponenter, 
lärare, provmodeller och personer på företaget för deras tid och rådgivning. 
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1. Inledning 
1. 1 Bakgrund 
 
Studien är baserad på en fältstudie hos ett modeföretag som arbetar med bland annat kläder 
för kvinnor. Lång erfarenhet inom brunchen med konfektion har lett till att företagets 
passform är välarbetad och genomtänkt. Företaget har bra resurser som väl kan användas då 
problem kring passform uppstår. Mönsterkonstruktion är den största delen som används inom 
företagets mönsterframtagning där gradering är en stor och viktig del. Den gradering som 
följer med mönstret är den gradering som ska användas då plagget ska produceras. Därför är 
graderingen väl framtagen och anpassad till varje modell. 

Företaget hade tidigare en avdelning för sig med stora storlekar, där både storleken och 
modell skiljde sig från det övriga sortimentet. Att klädföretag har en egna avdelningar för 
större storlekar beror bland annat på hur plagget graderas mellan de olika storlekarna. 
Beroende på vilken modell som arbetas med är det en utmaning att få till formerna lika fin i 
minsta storlek som största storlek. Detta för att en gradering kan ha som exempel 13 olika 
storlekar att jobba med samtidigt. 

 

1. 2 Problemformulering 
 
Även om företaget är nöjd med nuvarande gradering finns där nyfikenhet av att jämföra den 
mot annan sätt att gradera. Detta för att undersöka vad andra studiers utfall visar för resultat 
kring kroppsmått och ökning av mått mellan varje storlek för eventuell utveckling. 

1. 3 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka eventuell produktutveckling inom gradering av företagets 
grundliv för dam. Studien ska påvisa en jämförelse mellan företagets gradering och annat 
graderingssätt.  

 

1.4 Frågeställningar 
 
I denna studie besvaras följande frågor: 

• Finns det en skillnad mellan graderingssätt 1 jämfört med graderingssätt 2? 
• Finns det behov av att utveckla graderingssätt 1? 

 

1.5 Tidigare undersökning 
 
Tidigare forskning tar upp stora storlekar som ett outforskat område då forskningen inte är 
gjord på kroppens ökade vidd och längd i stora storlekar (Molenbroek, De Bruin & Albin 
2019). Därför blir det svårt att dra någon slutsats kring kroppens volymökning och dess 
betydelse för de större storlekarna. Framför allt då kropparnas vidd ökar, men kroppens 
längd är densamma. Alltså då kroppens längd inte ökar bara för att kroppen får en större 
storlek. De beskriver att en stor anledningen till att forskningen inte görs på de större 
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storlekarna är för att designern inte har med de stora storlekarna i tanken då plaggen ritas. 
Proportioner och skärningar blir inte det samma i en stor storlek som det blir i grundstorleken 
där plaggets ritas och tas fram. Grundstorleken är en viktig bas att kunna bygga vidare 
graderingen på (Mullet 2015). Han menar att grundstorleken måste vara helt färdigbyggd 
innan graderingen ens kan påbörjas. Att graderingen inte är till för att ändra mönstrets balans 
eller form, utan bara graderas upp eller ner i storlekar. Hela graderingen kring plagget bygger 
på att formerna från grundstorleken är bra från start.  

Utifrån ett designperspektiv kan gradering även användas inom dessa områden. Då 
viddgradering är bestämd utefter företagets mått på kropp, är andra vidder som till exempel 
ärmöppningar och kragars ökning en designfråga eftersom det varierar beroende på mode och 
trender (Shoben och Taylor 2004). 

Enligt en undersökning av plus-size placeringen i butik är den i de flesta fall alltid placerad i 
ett hörn längst in i butiken (Peters 2014). Modellerna hos plus-size är exkluderade från 
modegraden som annars alltid är en självklarhet för många plagg hos klädföretag. Artikeln går 
även in på sociala mediers uppsving kring alla kroppars lika värde, men att det fortfarande 
varken syns i företagens butiker eller hemsidor. Bloggaren Dahlström (Topphälsa 2019) 
skriver i sitt inlägg på sin blogg att det uppkommer ifrågasättande till varför inte alla kläder 
kan finnas i större storlekar och att den enskilda avdelningen för plus-size gör att kunden 
känner sig exkluderad och att företagen förmedlar en känsla av att de inte vill ha dem som 
kund. Detta konstaterar även Söderlund (2014) då företag uppvisar på att utmärka kunden 
som handlar på avdelningen för plus-size, även om kunden i fråga inte alls egentligen 
identifierar sig inom den kategorin. Dessutom anses utbudet kring dessa avskilda avdelningar 
med plus-size storlekar bristande eftersom det då blir svårt att få till en egen stil då kläderna 
anses vara variationslösa (Flinkemberg 2014). 

1.6 Avgränsningar 
 
För att jämföra de olika graderingssätten kommer två grundliv sys upp och provas av i storlek 
50. Liven sys upp i vävt naturfärgat bomullstyg. Avprovning sker på docka, person och avatar 
i 3D program. 

 

2. Litteratur och teoriöversikt 

Här presenteras teorier och problem som tidigare forskning redogör för. 

2. 1 Gradering 
 
Daanen och Reffeltrath (2007) beskriver gradering som ett sätt att producera kläder i industrin 
i olika storlekar. När ett mönster graderas ökar eller minskar punkterna som bygger hela 
konstruktionen till större eller mindre storlekar. Gradering är framtagen från storlekssystem 
som tagits fram med undersökningar från kroppar i olika utformande. Detta för att komma 
fram till ett medelvärde och en standard. Dock ifrågasätts relationen kring gradering, storlekar 
och den data som samlats in kring kropparnas mått. Då varje företag själva får bestämma sin 
storleksökning och gradering finns det inget facit på hur mycket varje storlek ska växa. Detta 
medför att konsumenten kan känna sig lurad på sin storlek då den inte kan ha samma storlek 
från alla olika märken. Gradering kan aldrig vara helt korrekt om den inte kommer från 
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vetenskaplig fakta. Detta för att det inte finns något riktigt facit kring ökningen eller 
minskningen mellan storlekarna (Cooklin 1990). 
TEFO (1977) gjorde en sammanställning av analyser kring kroppsmått i olika storlekar för att 
komma fram till en standard. De mått och skillnadsintervaller som togs fram då skiljer sig 
knappt någonting från den senast utgivna standarden (SS-EN 13402-3:017). Måtten kring 
midja har förändrats genom en ökning, men byst och stuss är den samma. Då en standard 
gjordes för att skapa ett gemensamt storlekssystem i hela Europa (SS-EN 13402-3:2013) 
kunde inte alla länder enas om vilka mått byst, midja och stuss som standarden skulle ha. 
Därför skapades olika tabeller som gör det möjligt att välja de mått som passar in till 
respektive. Ett exempel på detta kan avläsas i bilaga 1. 

 
3. Metod 
Studien är indelad i flera olika steg för att nå resultatet. Dessa steg presenteras i figur 1. 

 
Figur 1, Metodstege 
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3.1 Benämning av graderingen 
Följande punkter beskriver de olika graderingssätten. 

• Graderingssätt 1 – Företagets egen gradering. 
• Graderingssätt 2 – Gradering med skillnadsintervaller från SS-EN 13402-3 (2017) 

över byst, midja och stuss. Övriga skillnadsintervaller följer TEFO72 (1977). 
koordinatsförflyttning efter underlag från Christina Svensson (2014). 
Koordinatsförflyttningen kan avläsas i bilaga 2.  

Metoden startar med uppsökt litteratur kring gradering och plagg i stora storlekar. Företagets 
graderade grundliv där storlek 38 är grundstorlek är tilldelad för att ha som grund. Livet är 
graderat från storlek 32- 56. För att kunna göra en jämlik jämförelse mellan de olika 
graderingsintervallerna används samma grund som utgångspunkt till de båda graderingssätten. 

Graderingsintervallerna för varje graderingssätt fördes in i ett graderingsprotokoll. Detta för 
att kunna urskilja skillnaderna mellan de olika graderingssättens intervaller. De mått som 
används i denna studie är övervidd, midjevidd och stussvidd. 

De båda graderingssätten jämfördes sedan mot varandra i programvaran Lectra KaledoStyle 
(2018) för att visuellt visa på dess olika skillnader. 

Graderingssätt 1 och Graderingssätt 2 syddes sedan upp med respektive graderingsintervaller i 
storlek 50. En skiss på grundlivet för att visa på utseende kan avläsas nedan i figur 2. 

 

 
Figur 2, Skiss av grundliv 
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3. 2 Avprovning 
Då grunden som användes var företagets egna provades den aldrig av i grundstorlek 38. Detta 
för att det är en grund som de själva tagit fram.  
 
Vid alla avprovningar används ett avprovningsprotokoll, bilaga 3, för att de båda 
graderingssätten skulle kunna jämföras rättvist. Provdockan som användes vid avprovning är 
företagets egna där dockan har identiska mått efter företagets kroppsmåttlista i storlek 50. 
Provpersonen är företagets anställda provmodell som provar alla kläder i storlek 50. 
Närvarande vid avprovning är två mönsterkonstruktörer, anställda på företaget som gör 
analyser efter avprovningsprotokollet. De båda graderingssätten provades även av på en avtar 
i 3D program med inställda kroppsmått efter företagets storlek 50. Kroppsmåtten hos 
provdocka, provperson och avatar ligger inom storlek 50 vilket kan avläsas i tabell 1. 

Tabell 1, Kroppsmåttlista provpersoner 

 

 

Både provdocka, provperson och avatar i 3D har en kroppstyp som 
överensstämmer med en timglasformad kroppstyp, figur 3. Som Liecity, 
Rasband och Pottberg-Steineckert (2016) beskriver påvisas detta då midjan 
klart och tydligt syns i jämförelse med byst- och stussvidd då kroppen är 
synlig framifrån. Från sidan är bysten relativt stor, minst den D-kupa och 
låren är rundade framtill.  

 

De provmodeller som medverkar i rapporten kommer anonymiseras genom 
att bilderna beskärs och där med göra ansikte omöjligt att känna igen. 

 

4. Resultat 
 

I detta avsnitt beskrivs resultatet av studien. Första delen fokuserar på skillnaden mellan 
graderingssätt 1 och graderingssätt 2. Den efterföljande delen visar resultatet av avprovning 
på provdocka, provperson och 3D. 

4. 1 Graderingsjämförelse 
De två graderingssätten skiljs inte från varandra i första anblick då skillnaderna ligger i 
millimeterform. I figur 4 och figur 5 visas hela blockets gradering från storlek 32-56. 
Graderingssätt 1, figur 4, har en annan lutning på inre axelspets jämfört med graderingssätt 2, 

Figur 3, Kroppstyp 
timglas 
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figur 5. Det finns också skillnad på intervallerna kring halsdjupets minskning och ökning både 
fram och bak. Kring axellängden finns en skillnad då den i graderingssätt 1 stannar av axelns 
ökning i längd kring de fyra sista storlekarna, vilket den inte gör i graderingssätt 2. Där 
minskar och ökar axelns längd med samma intervaller genom alla storlekar. 

 

 
Figur 4, Block av graderingssätt 1 storlek 32-56 

 
Figur 5, Block av graderingssätt 2 storlek 32-56 

 

En annan skillnad kring graderingssätt 1 och graderingssätt 2 är bystinsnittets lutning och 
gradering. Som figur 1 och figur 2 visar får den övre delen av bystinsnittet olika form i 
jämförelse mot varandra. Detta beror på att bystinsnittet av graderingssätt 1 ökar mer i de 
större storlekarna än vad det gör med graderingssätt 2. Då bystinsnittet är hopsytt blir den 
totala längden av sidsömmen den samma oavsett graderingssätt, men formen på volymen som 
plagget ger på kroppen skiljer sig åt. 

För att visa på skillnad mellan graderingssätt 1 och graderingsätt 2 i storlek 50 visas de 
ovanpå varandra i figur 6. Här är axelns olika längd tydligare samt att halsdjupets skillnader 
fram och bak blir märkbara. Det som också visar på en skillnad är på bakstycket, där har 
graderingssätt 2 en längdökning mitt bak längst med ryggen. 
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Figur 6, Graderingsjämförelse i storlek 50 

 
 

4. 2 Graderingsvärden 
 

För att klargöra de olika skillnadsintervallerna har tabeller med skillnadsmåttlistor skapats av 
graderingssätt 1, tabell 2, och graderingssätt 2, tabell 3. I tabell 4 kan en skillnadsmåttlista 
från SS-EN 13402-3 (2013) avläsas och skillnadsmåttlista från SS-EN 13402-3 (2017) kan 
avläsas från tabell 5. Detta för att få en bredare jämförelse om den gradering som 
graderingssätt 1 och graderingssätt 2 jämförts mot samt att visa på vad de senaste uppgifterna 
av kroppsmåttlista visar. De kroppsmått som listas är bystvidd, midjevidd och stussvidd. 
Detta för att jämförelse annars inte kunde utföras då SS-EN 13402-3 (2013) och SS-EN 
13402-3 (2017) inte delgett övriga mått. 

Tabell 2, Företagets skillnadsmåttlista 
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Tabell 3, TEFO72 Skillnadsmåttlista 

 
Tabell 4, SS-EN 13402–3:2013 skillnadsmåttlista 

 
Tabell 5, SS-EN 13402–3:2017 skillnadsmåttlista 

 
 

Enligt tabellerna har måttet för byst inte genomgått någon förändring mellan de olika 
skillnadsmåttlistorna. Skillnadsintervallerna följs också åt mellan de olika tabellerna. 

Midjevidden har där emot ökat i vidd från tabell 3 till tabell 2, sen ännu en ökning till tabell 4 och 
tabell 5. Skillnadsintervallerna av midjevidden skiljer sig dock inte mellan tabellerna förutom tabell 3 
från storlek 32- 36 samt från storlek 48- 54. 

Stussviddens mått i grundstorlek 38 och avprovningsstorlek 50 har samma värde genom de olika 
tabellerna. Det som skiljer dem åt är intervallerna mellan storlekarna. Tabell 4 och tabell 5 är identiska 
förutom skillnadsintervallen på stussmåttet mellan storlek 50-52. Företagets skillnader, tabell 2, är 
identiska som i tabell 3, men generösare i vidd över stuss i jämförelse mot tabell 4 och tabell 5.  
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4. 2 Avprovning   
 

I detta avsnitt presenteras avprovningen i storlek 50 på provdocka, provperson och avatar i 
3D, programvara Lectra 3D prototyping (2018).  

4. 2. 1 Avprovning provdocka 

Avprovning av graderingssätt 1 och graderingssätt 2 sitter likvärdigt på dockan i jämförelse 
mot varandra. Den skillnad som tar form är halsen där halsringningen är aningens tajtare vid 
graderingssätt 2, figur 7, än vid graderingssätt 1, figur 8. Axelns längd som ska skilja mellan 
de två graderingsätten är knappt påtaglig. När livet sattes på dockan kändes det aningens 
tajtare över byst vid graderingssätt 2. Detta kan också uppfattas i figur 7. 

 

 
Figur 7, Avprovning Graderingssätt 2 
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Figur 8, Avprovning Graderingssätt 1 

 

4. 2. 2 Avprovning provperson 

Då de båda liven med respektive graderingssätt provades av på person kom skillnaden mellan 
graderingssätt 1, figur 7, och graderingssätt 2, figur 8, fram tydligare. Här är skillnaden av 
graderingen kring hals och axlar mer tydliga. Graderingssätt 1 har en behagligare halsringning 
än graderingssätt 2 eftersom graderingen skiljer dem åt då livet har en tajt hals, vilket 
provmodellen konstaterar. Axelns längd skiljer dem åt då graderingssätt 1 gör axeln aningens 
kortare än graderingssätt 2. Inget som provpersonen märker av. Provpersonen föredrar 
graderingssätt 1 då halsen är behagligare samt att livet inte drar lika mycket över byst. Livet 
ser aningens kort ut fram då provmodellen är lite för stor över byst, tabell 1. Därför lyfter livet 
mer fram vid midjan och ser långt ut bak. Detta gäller både graderingssätt 1 och 
graderingssätt 2. 

 
Figur 9, Avprovnig provperson Graderingssätt 1 
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Figur 10, Avprovning provperson Graderingssätt 2 

 

 

 

4. 2. 3 Avprovning avatar 3D 

Vid avprovning i 3D är skillnaderna mellan graderingsätt 1 och graderingssätt 2 inte alls 
framträdande. Det som speglar tidigare avprovning på docka och person är att halsen är 
rymligare vid graderingssätt 1, figur 9, än vid graderingssätt 2, figur 10. Axelns ökning visar 
inte på större skillnader vid denna typ av avprovning. 

 

Figur 11, Avprovning 3D Graderingssätt 1 
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Figur 12, Avprovning 3D Graderingssätt 2 

 

  5. Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien är att undersöka eventuell produktutveckling inom gradering av företagets 
grundliv för dam. Studien ska påvisa en jämförelse mellan företagets gradering och annat 
graderingssätt. 

Avdelningen för stora storlekar gör lätt att kvinnor känner sig exkluderade, precis som 
bloggaren Sara Dahlström (Topphälsa 2019) beskriver det. Hon menar på att det blir påtagligt 
att alla kläder och modeller inte är till för alla. Att det inte är upp till företaget att bestämma 
vilket typ av plagg som en kropp med en stor storlek ska bära. Söderlund (2014) beskriver i 
stort sett samma sak då även plaggen är intetsägande och absolut inte bidrar till positiv känsla 
kring att skapa en personlig stil som kunden trivs med. Det som inte kommer fram i detta 
resonemang är den svårighet som faktiskt finns kring att hitta bra passform kring stora 
damstorlekar. Har till exempel en modell inget bystinsnitt så kommer plaggets passform 
fallera i de stora storlekarna eftersom volymen blir en helt annan då kropparna skiljer sig åt. 
Företagen kan inte producera plagg i alla storlekar och bara hoppas på att de blir sålda om 
företaget själv inte tror att modellen lockar kunder i stora storlekar. Mycket handlar också om 
pengar där företagen alltid måste ta en chansning kring vad som ska produceras och inte.  

Det som designern skulle kunna tänka på vid framtagning av nya modeller är att redan då 
plaggets ritas tänka till kring hur många storlekar plagget ska göras i. Som Molenbroek, De 
Bruin & Albin (2019) beskriver är det en av anledningarna till att större intresse inte läggs 
kring de större storlekarna och därför inte bidrar med ökat intresse att veta mer. Det är 
intressant att plagg kan graderas och produceras utan att närmare tanke kring de stora 
storlekarna kommer på tal. Om det är någon kropp som är i behov av extra tanke och 
passform kring plagg är det de stora storlekarna på kvinnokroppen. För att få råd kring vilka 
storlekar som passar varje modell är det smart att rådfråga en direktris eller 
mönsterkonstruktör som finns tillgänglig hos företaget. De har också mycket bra kunskap 
kring hur plaggen på bästa sätt ska produceras för att på bästa sätt få fram rätt känsla. 
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Enligt Peters (2014) är plus-size avdelningar hos butiker ofta placerade längt in i de mörkaste 
hörnen. Kläderna är också helt utan modegrad, vilket är ovanligt då klädföretag hela tiden 
brukar vilja ligga i rätt fast. Det beskrivs som att förmedlingen blir att kroppens storlek 
bestämmer om personen i fråga har ett intresse för mode eller inte. 

Studien visar att det inte finns något rätt eller fel inom gradering, vilket också Cooklin (1990) 
beskriver. Den största utgångspunkten som går att förhållas till är kroppsmåtten som tagits 
fram av TEFO72 (1977). Där listar de kroppens alla mått som behövs vid mönsterframtagning 
och konstruktion. Det har dessvärre inte gets ut någon senare standard kring kroppsmått som 
inte bara redovisar bystvidd, midjevidd och stussvidd. Fler mått än så är nödvändiga för att 
kunna bygga upp en gradering som ska passa kroppens olika mått. Den senaste utgivna 
standarden SS-EN 13402-3 (2017) visar på att bystvidd och stussvidd än idag har samma 
kroppsmått som redovisades år 1977. Midjevidden har där emot ökat i vidd med några 
centimeter, vilket känns otroligt rimligt. 

Den mest påtagliga och intressanta skillnaden mellan graderingssätt 1 och graderingssätt 2 är 
axelns längd och tillhörande gradering. Då företaget valt att stanna av sin gradering vid de 
fyra största storlekarna kan då tänkas att det påverkar siluetten i de största storlekarna till det 
positiva. Bara för att kroppens volym ökar så ökar med största sannolikhet inte axelns längd. 
Dock är ökningen väldigt liten, vilket inte är speciellt påtagligt. Då resterande mått kring 
kroppen ökar är det troligt att även axelns längd ökar eftersom hela volymen förflyttas och 
ändras för varje storlek. 

En intressant skillnad mellan SS-EN 13402-3 (2013) och SS-EN 13402-3 (2017) är 
skillnadsintervallerna på stussmåttet. Enligt år 2013 resultat ändras stussens skillnadsintervall 
mellan storlek 48- 50. Skillnadsintervallen mellan storlek 48- 50 följer både företaget och 
TEFO20 intervaller. Enligt den senaste utgivna standarden från år 2017 sker 
intervallskillnaden mellan storlek 50- 52 istället. Detta betyder att vidden över stussen alltså 
kommer öka mindre över stuss än vad den ökar över byst och midja. Detta känns som ett 
felsteg då stussen alltid är ett känsligt område där det inte får sitta åt. Graderingen skulle till 
och med kunna vara mer ökad över stuss jämfört med byst och midja bara för att vara försäkra 
om att plagget alltid hänger fritt över stussen. 

 

5. 2 Metoddiskussion 
 

Då skillnadsintervallerna skiljer sig över stuss mellan SS-EN 13402-3 (2013) och SS-EN 
13402-3 (2017) hade det varit intressant att även göra en jämförelse mellan dem för att se 
utfallet på de skillnadsintervallerna. Då skulle företagets grundliv förlängts ner till stuss för att 
sedan applicera in koordinater som stämmer överens med skillnadsintervallerna från 
respektive standard. Då det senast utgiva resultatet kring skillnadsintervaller från år 2017 inte 
har anammats av företag i Sverige borde det tyda på ett resterande inte håller med som 
resultatet visar, vilket Svensson1 konstaterar. 

 

 

                                                             
1 Christina Svensson lärare i CAD- baserad gradering. Textilhögsskolan 15 maj 2019. 
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6. Slutsats 
 

• Finns det en skillnad mellan graderingssätt 1 jämfört med det graderingssätt 2? 

Redan då graderingssätt 2 applicerades på företagets grund fanns där en tydlig skillnad i hur 
koordinaterna flyttade på sig i överföringstillfället. För att visa på exakta skillnader, både från 
hela blockets gradering, och enskild gradering i storlek 50 jämfördes det i kaledoStyle. Där 
gick det inte att gå miste om graderingssättens olika utseende. Vid avprovning syntes inte 
skillnaderna speciellt mycket då koordinaterna är relativt lika varandra mellan graderingssätt 
1 och graderingssätt 2. Enligt tabellerna med skillnadsintervaller skiljer sig 
skillnadsintervallen mellan storlekarna i storlek 50. Men i och med att företagets gradering 
inte har identiska koordinater som graderingssätt 2 finns därför en skillnad mellan de två 
graderingssätten. 

Den största skillnaden mellan de två graderingssätten är koordinaterna kring axeln och 
halsringningen fram och bak. Graderingssätt 1 har en avstannande gradering kring axlarnas 
längd i de fyra största storlekarna. Den har också större koordinater av halsdjupet fram och 
bak vilket betyder att ju större storlek efter storlek 38, desto djupare blir halsdjupet. Att 
halsdjupets totala ökning blir större beror på att hela axeln även ökar på höjden i varje storlek. 
Därför blir halsdjupet djupare då den totala ökningen blir större vid graderingssätt 1 än vid 
graderingssätt 2.  

Graderingssätt 1 har bystinsnittsförändringen uppåt ovan överviddslinjen och graderingssätt 2 
har bystinsnittsförändringen nedan överviddslinjen. Detta ger en återgivningsskillnad, men 
resultatet kan ändå ge samma resultat. Genom att mäta insnittets öppning i Modaris kan där 
läsas av att insnittet ökar olika mycket i en jämförelse av graderingssätt 1 och graderingssätt 
2. Graderingssätt 1 har en större ökning av bystinsnittet ju högre storleken blir. 

 

• Finns det behov av att utveckla graderingssätt 1? 

De båda graderingssätten skiljer sig inte mycket från varandra, vilket gör det problematiskt att 
konstatera det graderingssätt som ger bäst passform. Utifrån jämförelsen av mönster i 
KaledoStyle gör det direkt omöjligt att påvisa något uttalande kring passform. Det som visas 
är att graderingens intervaller följer varandra närapå. Avprovning på docka och på avatar i 3D 
ger mer uttalande än mönsterjämförelse, men inte tillräckligt för att kunna fastslå något direkt 
om passform. Avprovningen på provperson blev ganska avgörande i detta fall då personen 
själv kunde tala om känsla och rörelse av plaggen och jämföra de båda åt. Då graderingssätt 1 
redan sitter bra på och följer de andra studierna kring kroppsmått och skillnadsintervaller 
fastslås det att det inte finns något behov av att utveckla graderingssätt 1. 
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7. Slutord 
 

Den genomförda studien har varit intressant och tillfört mycket kunskap kring gradering och 
skillnadsintervaller från kroppens mått. I studien konstateras det att bristande kunskap kring 
gradering generellt är ett outgrundat ämne. Även kunskap kring stora storlekar är outforskat 
och brister med ett fåtal resultat. Därför har kroppsmåttlistor studerats, jämförts och 
analyserats för att få den bästa uppfattningen kring vad som idag finns redovisat kring 
kroppsmått och skillnadsintervaller. Detta för att öka förståelsen kring gradering och för att 
kunna få till den bästa jämförelsen av de olika gradringssätten som används i denna studie. 
Förväntningarna är att resultatet ska kunna användas som hjälpmedel vid gradering samt att 
ge inspiration till vidare undersökningar inom området.  

Som förslag på fortsatt forskning inom området ges som förslag att undersöka axelns längd på 
personers kropp i de stora storlekarna. Mest troligt växer inte skelettet bara för att mer 
kroppsmassa bildas runt axelns område. Blir det som en illusion av att axeln ökar i längd då 
omkretsen av överarmen ökar, eller är det just därför axeln skulle kunna behöva mer längd för 
att den ökade kroppsmassan tar upp mer av volymen.  
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Bilaga 1, Exempel på val av kroppsmått från SS-EN13402-3 
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Bilaga 3, Avprovningsprotokoll  
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