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Abstract 
 
The foundation for the study was an interest request from a company who wants to work with 
3D simulation for fitting verification during product development of textile wear. The purpose 
of the study was to examine the features, possibilities and limitations in the virtual software 
Lectra Modaris 3D version V8R1. The thesis targeting grading of avatar that is based on body 
measurements for the sizes Medium and XXL. The cooperation company is a producer of 
workwear and in the thesis two garment for upper part of body that they developed are used, 
for an equivalent comparison of virtual and physical environment.  
 
Suitable existing avatar in the programme was chosen and graded according to body 
measurement chart, physical mannequin was chosen after correspondence to chest width. A 
questionnaire was developed and given to five participants with suitable knowledge that were 
chosen to participate in the study, for the sole purpose of evaluating graded avatars and 
compare fitting result on virtual and physical mannequin. The thesis shows that the ease and 
length of the garment in 3D were equivalent with physical garment. The result and conclusion 
of the thesis shows an approach to validate settings in 3D, to get a reliable ground for fitting 
evaluation. The avatar should verificate by being compared to a physical person, to increase 
the credibility in the results. In the same way, properties of the material should be compared 
for better basis for fitting verification of the garments drape, wrinkles and strains. 
 
Keywords:  
3D mannequin / virtual fitting technology / apparel product development / menswear / alpha 
size 
 
 
Sammanfattning 
 
Grunden för arbetet bygger på uppdragsgivarens intresse att arbeta med 3D simulering för 
passformsbedömning av klädesplagg vid produktutveckling. Rapportens syfte är att undersöka 
programvaran Lectra Modaris 3D version V8R1 funktioner, möjligheter och begränsningar. 
Fokus ligger på gradering av avatar utifrån kroppsmåttlista för storlek Medium och XXL. 
Uppdragsgivaren är ett konfektionsföretag av arbetskläder och i studien används två 
överdelsplagg för herr vid verifiering av korrespondensen mellan virtuell och fysisk miljö. 
 
Lämplig befintlig avatar i programvaran manipuleras efter kroppsmåttlista och fysisk 
provperson valdes ut efter bröstviddsmått. Ett frågeformulär har upprättats för jämförelse av 
fysisk och virtuellt plagg samt mannekänger och besvaras av fem deltagare med erfarenhet av 
att bedöma passform. Rörelsevidd och plaggets längd i 3D korresponderar väl med fysisk 
avprovning. Studiens resultat och slutsats visar tillvägagångssätt för att uppnå ett trovärdigt 
passformsresultat som överensstämmer med fysisk miljö. För gradering av avatar bör 
resultatet kontrolleras, exempelvis mot fysisk person för att säkerställa trovärdigheten i 
resultatet. För korrekt upplevelse av passform i 3D bör även det virtuella materialets 
egenskaper fastställas mot fysiskt för att ge rätt fall, veck och dragningar. 
 
Nyckelord:  
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Förord 
 
Stort Tack till deltagarna som ställde upp och tog sig tid att grundligt granska bilder och 
besvara tillhörande frågeformulär. Ovärderlig information för genomförande av studien! 
 
Jag vill även säga Tack till både handledare på företaget och skolan samt medstudenter för 
feedback och stöttning. 
 
 
 
Emelie Broberg 
Stockholm, maj 2018  



 

Terminologi 
Definition av följande begrepp syftar på användningen av orden inom rapporten. 
 
  
Alfastorlek 
 

M/L/XL/XXL etc. Vanligtvis täcker alfastorlek in två numeriska (T.ex. 
Medium = 48/50) 

Avatar 
 

En mänsklig gestalt upprättad i ett mjukvaruprogram. 

Avprovning 
 

När ett plagg testas på en mannekäng för att bedöma passform. 

Intressenter 
 

Deltagare i studien som besvarat frågeformuläret. 

Mannekäng 
 

Ordet används som gemensam benämning av avatar och fysisk provperson. 

Modaris 
 

Mjukvara från Lectra för konstruktion. 

Ok 
 

Den övre plaggdelen av bakstycket på en skjorta. 

Rörelsevidd 
 

Viddmått utöver kroppsmått applicerade i plaggets konstruktion till förmån 
för rörelse, passform och design. 

Simulering 
 

När ett plagg är ihopsatt i 3D och sitter på mannekängen, avataren. 

Stegringstal 
 

Anger viddökning mellan storlekar. Exempelvis förhållandet mellan angivet 
kroppsmått från storlek till storlek. 

Strl. 
 

Förkortning Storlek. 

Virtuellt plagg 
 

Syftar här på ett plagg i 3D programvara. 
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1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund 
Mönsterkonstruktionen inom konfektionsindustrin har sedan en längre tid tillbaka övergått till 
datoriserade programvaror. Det finns flertal leverantörer av programvaror för 
mönsterkonstruktion, där Lectra Modaris är den mest använda 2D programvaran i världen. 
Lectra lanserade en tillhörande mjukvara vid namn 3D år 2012 där användarna kan visualisera 
klädesplagget på en mannekäng i datorn. Produktutveckling kräver tre till fyra, ibland fler 
prover för att validera passform och design. Med 3D teknologin kan dessa prototypantal 
halveras och därmed korta ledtiderna (Lectra 2013).  
 
Denna studie görs i samarbete med ett företag som är intresserade av att arbeta med Modaris 
3D. Studiens uppdragsgivare är ett konfektionsföretag som utvecklar arbetskläder. De jobbar 
med alfastorlekar och ett passformproblem har uppkommit i större storlekar för överdelsplagg 
herr. Deras främsta intresse ligger i möjligheten att validera passform av överdelsplagg för 
herr i större storlekar med hjälp av 3D simulering. För konstruktion använder sig företaget 
utav Lectra Modaris och år 2014 gick de en grundutbildning i programvaran Modaris 3D. De 
upplevde programvaran ej tillfredställande i förhållande mellan information det gav och tiden 
det tog. Efter avslutad utbildning föll projektet snart bort. De saknade underlag för 
programvarans status och varken tid eller resurser fanns för att verifiera dess potential för 
användande vid produktutveckling. 
 
Porterfield och Lamar (2017) konstaterade att mer forskning inom området behövs då det 
råder oklarhet i vilken utsträckning 3D simulering kan ersätta fysiska provplagg vid 
produktutveckling hos klädföretag. Uppdragsgivaren tillhandahåller två herrplagg utvecklade 
av företaget, en jacka och en skjorta i grundstorlek M och strl XXL. Denna studie förväntas 
bidra med ökad förståelse för virtuell avprovning och dess korrespondens med verkligheten 
gällande passform. 
 
1.2. Problemformulering 
Passform och design säkerställs genom fysisk avprovning för grundstorlek M genom hela 
produktutvecklingsfasen. De graderade storlekarna beställs in i slutskedet av utvecklingsfasen 
och kontrolleras generellt endast mot måttlista. Problemet ligger i svårigheten att få tag i 
modeller med rätt kroppsmått för de större storlekarna. Det är därför nödvändigt att verifiera 
kroppsmåttlistan och undersöka en alternativ metod till verifiering av passform i graderade 
storlekar. 
 
Tidigare studier för verifiering av virtuell programvara för passformsbedömning görs främst 
mot damplagg i en storlek. Avsaknaden av studier inom intressant produktgrupp för företaget 
är en skälig anledning till genomförande av studie med detta fokusområde. 
 
Företaget använder sig av alfastorlekar för överdelsplagg herr, grundstorlek M och graderad 
storlek XXL kommer användas i studien. Storleksbenämningen i förhållande till kroppsmått är 
satt av företaget själva. 
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1.3. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur väl passformsåtergivelsen i 3D överensstämmer med 
fysisk miljö. Fokus ligger på programvaran Modaris 3D version V8R1 tillsammans med 
kroppsmåttlista för utvärdering utav virtuella mannekänger och plagg. Undersökningen riktar 
sig mot överdelsplagg herr i grundstorlek M och graderad strl XXL. 
 
1.3.1. Forskningsfrågor: 

o Vilket förhållande har företagets kroppsmåttlista för alfastorlekar i jämförelse med 
konkurrenter och är det en lämplig utgångspunkt för gradering av avatar i storlek 
Medium och XXL för överdelsplagg herr? 
 

o Hur väl fungerar gradering av lämplig befintlig mannekäng i Modaris 3D utifrån 
bestämda och hur väl korresponderar virtuell avprovning med fysisk avprovning 
gällande passform?  
 

o Hur ställer sig företaget i fråga efter genomförd studie till att använda sig av Modaris 
3D för utvärdering av passform vid produktutveckling av överdelsplagg för herr? 

 
1.3.2. Avgränsningar:  
 
 Studiens fokusområde är passform och för bästa återgivelse i 3D simulering av veck 

och dragningar välj en ljus färg. Designdetaljer och/eller mönstrat tyg återges därför ej 
vid simulering i denna studie.  

 För att jämföra likvärdig information från avprovningsmetoderna tas inte fysisk 
provpersons upplevelse av plagget med. 

 Fokus är på hur väl 3D överensstämmer med fysisk miljö, slutsatser kring fördelaktiga 
följdeffekter av användande utav programvaran tas ej. T.ex. hur mycket material vid 
provsömnad och miljöpåfrestande resurser samt ledtid som kan besparas tas ej med. 
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2. Litteraturstudie 
Teoriöversikten behandlar tidigare studier inom 3D simulering och passformsbedömning samt 
vikten av att använda avprovningsprotokoll. 
 
2.1. 3D simulering 
För att utvärdera virtuell avprovning och användarnas möjlighet till storleksbedömning i 3D 
simulering gjordes en studie (Kim 2016) där 37 konfektions designstudenter från ett stort 
universitet i USA deltog. Resultatet visade på att deltagarna kunde urskilja storleksdifferenser 
i plagg ner till 1 tum (2,5cm) – vid ½ tum differens i plaggen förväxlades lätt svarsalternativet 
med närmast liggande storlek. Deltagarna i Porterfield, A. & Lamar, T.A.M. (2017) studie 
uppgav att de vid frekvent användning av 3D-simulering troligen skulle öka sin tillit till 
programvaran som substitut till fysisk avprovning.  
 
Användarpotentialen av 3D simulering framhålls, samtidigt som behovet av utveckling pekas 
ut (Kim & LaBat, 2012, 2013). Det virtuella materialets mekaniska egenskaper har stor 
inverkan på passformen, vid fel egenskaper kan virtuell avprovning bli väldigt missvisande 
(Porterfield & Lamar, 2017). Axlarnas position kan vara avgörande för upplevelsen av 
passformen och fallet i en klänning vid 3D simulering (Porterfield & Lamar, 2017). För 
passformsbedömning av byxor i virtuell miljö blev det tydligt för Song & Ashdown (2015) att 
kroppsformen, viddfördelningen och svanken påverkade resultatet. I deras studie 
konstaterades det även att linningen i de virtuella byxorna satt lägre än de fysiska, oavsett 
storlek och kroppshållning. 
 
Nordin (2016) graderade befintliga mannekängen vid namn Alex i Modaris 3D efter tre 
fysiska provpersons kroppsmått för avprovning av överdelsplagg herr. Vid framtagning av 
avatarer visade det sig att vissa kroppsmått behövde justeras i Modaris 3D för att uppnå ett 
visuellt likvärdigt resultat. Armlängden fick i storlek S hos avatar anges 10 cm kortare, i 
storlek L 9 cm kortare och i storlek XXL 3 cm kortare i förhållande till fysisk provperson. 
Axellängen behövdes också justeras, ett mindre mått för avataren fick anges, även här var det 
större differens i mindre storlek. Generellt fick Across front anges 1 cm större hos avatar i 
förhållande till fysisk provperson och Across Back 1 cm mindre. Vid gradering av avtar 
upptäckte Nordin (2016) likt Song och Ashdown (2015) att kroppsdelar växte ihop och 
skapade svårigheter vid avprovning. 
 
2.2. Passform 
För utvärdering av passform provas plagg på provdocka och/eller provperson med rätt 
kroppsmått. Utvärdering av passformen görs genom en visuell granskning av veck och 
dragningar som uppstår (Watkins & Dunne, 2015; Liechty, Rasband, & Pottberg, 2010; 
Anttila & Jokinen, 2002).  Avprovning på modell ger möjlighet att klippa upp plagget och 
analysera kroppens expansion vid rörelse och vidd som behövs i plagget för att tillgodose god 
komfort (Atkin 1980 se Watkins & Dunne, 2015 s.57). 
 
För en korrekt passform behövs inte bara kroppsmått, utan även kroppsform. Något som kan 
fångas med hjälp av 3D scanning.  Denna teknik ger även en mer korrekt avmätning jämfört 
med traditionellt måttband (Phoebe, 2010). En bra passform per definition är det optimala 
förhållandet mellan plagget och kroppen för komfort, funktion och rörelse. En bra passform 
finns alltså för alla plagg men innebär inte samma sak. Inom konfektion gäller det att 
tillgodose god passform för hela kundgruppen och samtidigt hålla nere på antal storlekar. Dels 
är det en kostnadsfråga men även för att undvika komplexitet i storleksvalet. Det är även 
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Figur 1. Illustration av plaggen som ligger till grund för genomförande av studien. Designade, konstruerade och 
producerade av företaget. 

fördelaktigt att vid storleksbenämning ligga nära konkurrenter för att undvika missförstånd 
och förvirring hos kunder (Ashdown, 2015). I svensk standard (SIS 2017 s.35) återfinns en 
rekommendation med kroppsmått och stegringstal för bröstvidden i alfastorlekar. 
 
Metodutveckling för avprovning ett viktigt inslag i arbetsprocessen för produktutveckling, 
oavsett verksamhetens storlek. Att systematisera hanteringen av ursprungsdata ger klara 
fördelar; ”t.ex. spåra felkällor, återanvända tidigare arbete, undvika fördröjningar och förlust 
av kunskap och data vid byte av personal eller leverantör, förebygga felkommunikation” 
(Tullbrink, 2016 s.25). Det är en process som kräver disciplin och kan möta motstånd i form 
av att det upplevs tidskrävande i en bransch där produktutveckling sker under ständig 
tidspress. I de allra flesta fall är detta en process som lönar sig, i större verksamheter med fler 
människor inblandade märks det fortare, medans i mindre kan det ta längre tid innan nyttan i 
arbetet ses. 
 
För analys av olika kroppstyper och betydelsen av förhållandet mellan olika viddmått tas upp 
av Liechty, Rasband och Pottberg (2010). De olika kroppstyperna namnges med liknelse till 
olika geometriska figurer. Tullbrink (2016) använder sig av bokstäverna H V X O för att 
dokumentera provpersonens kroppstyp. 
 
H står för en rak kroppsbyggnad.  
V står för bredare axlar och smalare höfter.  
X för en timglasformad siluett med markerad midja.  
O för en rundare kroppsbyggnad. 

3. Metod 
Till grund för studien ligger två tidigare utvecklade plagg av företaget, en vävd skjorta och en 
soft shell jacka, figur 1. Konstruktionen är skapad i Lectra Modaris och den virtuella 
avprovningen är genomförd i tillhörande programvara Modaris 3D. För fysisk avprovning har 
storlekarna M och XXL beställts in från lagret av båda plaggen. 
  



12 
 

3.1. Förstudie 
3.1.1. Kroppsmåttlista 
Företaget använder sig av alfastorlekar och jobbar med basstorleken Medium vid konstruktion 
och graderar därefter mönstret i storlekarna XS-3XL. Kroppsmåtten i förhållande till 
storleksbenämning har företaget själva valt ut, tabell 1. För att utvärdera kroppsmåttlistans 
lämplighet för gradering av mannekänger jämförs angiven bröstvidd för storleksbenämning 
och stegringstal med konkurrerande företag inom produktgruppen arbetskläder. 
Kroppsmåttlistan utökas sedan med flera mätpunkter med hjälp av interna dokumentför 
(Företaget, 2018) för att möjlig göra gradering av avatar utifrån storleksbenämning, tabell 2. 
 
Tabell 1. Företagets kroppsmåttlista för storlek M och XXL. 

  
 
 
 
 
 
 
3.2. Validering av studien 
3.2.2. Provpersoner 
Likt tidigare studier (Kim & LaBat, 2013; Nordin, 2016; Song & Ashdown, 2015) jämförs här 
resultaten från avprovning i virtuell och verklig miljö. Nordin (2016) samt Porterfield och 
Lamar (2017) använder sig av Modaris 3D och manipulerar virtuell mannekäng efter fysisk 
provpersons mått. I denna studie manipulerades de virtuella mannekängerna efter 
kroppsmåttlista och för fysisk avprovning valdes person ut efter bröstvidden, se tabell 2. 
Nordin (2016) fick göra måttjusteringar för avatarens armlängd för att uppnå ett visuellt 
likvärdigt resultat. Här görs en 2 cm justering i axellängdens mått för Avatar M. 
 
Tabell 2. Kroppsmåttlista upprättad för studien, baserad på tabell 1. 

Kroppsmåttlista Storlek 
 M 

Person 
M 

Avatar 
M 

Storlek 
XXL 

Person 
XXL 

Avatar 
XXL 

Bröstvidd 100  99  100 132 128 132 
Midjevidd  88  87,5 89 120 131 120 
Höftvidd     100   126 

Stussvidd  104  102 104 136 119 135 
Halsomfång  40  40 39,75 48 45 48 
Ryggbredd  40,9  39,5 34 48,9 45 47 
Axellängd  16,5  15,5 14,6 17,3 16 17,2 
Arm längd  67  62 67,7 68,7 70,8 68,6 

Överarmsvidd  31,9  31,5 32 39,9 37,5 39,9 
Handledsvidd  18,8  18 18,8 21,2 19,5 21,2 
Kroppslängd  182  185 182 182 185 182 

Midja-golv sida    114 110,5  112 112,3 

 
3.2.1. Urval av intressenter 
Att inneha erfarenhet och kunskap kring passformsbedömning var ett krav för att få delta i 
studien. Fem intressenter valdes ut baserat på deras villighet att delta samt tidigare erfarenhet 
kring passformsbedömning i virtuell miljö, se tabell 3. Deltagare A och B är anställda på 

Kroppsmåttlista M XXL 
Byst 100 132 
Midja 88 120 
Stuss 104 136 
Kroppslängd 182 182 
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företaget intresset för studien kommer ifrån. Deras gemensamma upplevelse ligger till grund 
för svar på forskningsfråga tre. 
 
Tabell 3. En lätt beskrivning av intressenternas yrkeskompetens och erfarenhet av Modaris 3D. Deltagare A och B är 
anställda på företaget studien görs i samarbete med. 

 
3.2.3. Materialegenskaper och förutsättningar vid 3D simulering 
För 3D simulering har Lectras mjukvara Modaris 3D använts tillsammans med Modaris där 
konstruktionen är skapad. Vidden för blixtlåset mitt fram på jackan har kompenserats med 
hjälp av funktionen Subtitute piece i Modaris för att ge samma viddförutsättningar vid 
avprovning. Valt material i 3D för jackan kommer från företagets egenupprättade 
materialbibliotek för Modaris 3D medans skjortans material är hämtat ur programvarans 
medföljande materialbibliotek. Inställningarna vid 3D simulering är gjorda för att efterlikna 
de fysiska plaggens förutsättningar. I kragen har funktionen Styvhet [Stiffness] använts och 
motsvarar mellanlägg som finns i det fysiska plagget. Inflation står för hur långt ifrån kroppen 
plagget sitter, för jackan har ett högre värde valts för att representera att ett annat plagg bärs 
under. Se tabell 4 för jämförelse mellan fysiskt och virtuellt material. 
 
Tabell 4. Materialegenskaper i fysiskt plagg samt inställningar i Modaris 3D. 

Fysisk Skjorta 3D skjorta Fysisk Jacka 3D Jacka 
Material:  
60% Bomull 40% 
Polyester 
205 g/m2 
Fiskben, kypertbindning 

Material:  
100% Bomull 
234 g/m2 
Gabardine 
 

Material: 
Softshell 3L 
100% Polyester 
265 g/m2 
 
Cordura® 500 
100% Polyamide 
205 g/m2 

Material: 
Soft shell 3 layer 
265 g/m2 
 
Cordura® 560 
187 g/m2 

 Krage: Styvhet 3/9 
Inflation: 0,2 cm 

 Inflation: 1 cm 

 
 
3.2.4. Intressenternas underlag vid genomförande av studien 
Avprovningsbilder och material 
Samtliga avprovningssessioner har dokumenterats med hjälp av bilder och sammanställts i 
bilaga A. Skärmbilder som är tagna i virtuellmiljö jämförs sida vid sida med foton av fysisk 
provperson ur samma vinkel och position. Intressenterna fick vid genomförande av studien 
tillgång till dessa bilder och mannekängernas kroppsmått för provperson i storlek M och XXL 
samt avatar M och XXL. De fick även ta del av materialegenskaperna och förutsättningarna i 
3D som presenteras i tabell 3 tillsammans med de fysiska plaggen för att få en känsla av 
materialets kvalité. 
 

Deltagare Nuvarande 
yrkestitel 

Utbildning 
inom yrket 

Yrkeserfarenhet Tidigare 
erfarenhet av 
3D 
programvara 

A Konstruktör 6 år 20 år 0-½ år 
B Konstruktör 2,5 år 18 år 0-½ år 
C Konstruktörs 

assistent 
3 år 2 år 4 år 

D Student 5 år 0 år 2 år 
E Student 5 år 0 år 2 år 
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Frågeformulär 
För en kvalitativ undersökning upprättades ett frågeformulär, bilaga B bestående av fyra 
delar:  
 
 Del 1 – Deltagarinformation 
 Del 2 – Jämförelse av virtuell och fysisk mannekäng 
 Del 3 – Jämförelse av virtuell och fysisk avprovning 
 Del 4 – Utvärdering av virtuell avprovning som metod för passformsbedömning 

 
Först fick deltagarna besvara frågor om deras yrkeskompetens i likhet med 
deltagarinformationen som presenteras i studien av Porterfield och Lamar (2017). I tabell 4 
har en lätt beskrivning av intressenternas yrkeskompetens samt erfarenhet av Modaris3D 
sammanställts. 
 
I del två utvärderades mannekängernas kroppshållning då tidigare studier påpekat att 
avatarens kroppshållning i 3D är avgörande för passformsresultatet (Nordin, 2016; Porterfield 
& Lamar, 2017; Song & Ashdown, 2015). I denna studie fick intressenterna jämföra; 
Provperson M mot Avatar M och Provperson XXL mot Avatar XXL. Till hjälp var 
mannekängernas kroppsmått och differens inskrivet i frågeformuläret, bilaga B. För att 
besvara frågorna användes bilaga A där bilder av fysisk och virtuell mannekäng presenteras 
från samma vinkel intill varandra. 
 
Jämförelse av plaggens passform i virtuell kontra fysisk miljö gjordes med hjälp av del tre i 
formuläret, bilaga B. Intressenterna använde denna del av formuläret fyra gånger, en gång för 
varje plagg; Skjorta strl M, Skjorta strl XXL, Jacka strl M, Jacka strl XXL. Generella frågor 
gällande passformsbedömning av överdelsplagg för herr är baserade på Tullbrink (2016) 
frågeformulär. Övriga frågor är baserade på konstateranden kring passformsbedömning i 3D 
som lyfts i litteraturstudien. För att besvara frågorna användes bilaga A där avprovningsbilder 
tagna i samma vinkel och position i fysisk och virtuell miljö presenteras intill varandra. 
 
Sista delen i frågeformuläret summerar deltagarnas upplevelse av att använda Modaris3D för 
passformsbedömning. Frågorna är ställda på så vis att de besvaras med hjälp av en skala på 1-
8, se bilaga B. 
 
3.2.5. Etisk hantering 
Etisk hantering av medverkande personer i studien sker genom följande: Provpersonernas 
ansikten redigeras bort i samtliga bilder i rapport och bilagor. Intressenternas anonymitet 
bevaras genom sparsam bakgrundsinformation och kodbenämning i form av tilldelad bokstav. 
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4. Resultat 
4.1. Förstudie kroppsmåttlista 
 
Företagets kroppsmåttlista innehåller fyra relevanta mätpunkter för överdelsplagg. Måttens 
lämplighet för gradering av avatar undersöks genom jämförelse mot fem andra företag med 
produktgruppen arbetskläder.  
 
Angivet kroppsmått för bröstvidden och stegringstal i förhållande till storleksbenämning har 
sammanställts i tabell 5. Tabellen visar tydlig att företagen använder sig av likvärdiga 
kroppsmått för bröstvidden i grundstorleken Medium. Stegringstalen i tabell 6 visar hur 
företagen skiljer sig från varandra. Dessa skillnader i storleksbenämning mellan företagen kan 
lätt skapa irritation hos kunder (Ashdown, 2015). Företagets XXL motsvarar en bredare 
kundgrupp och dess storleksbenämning ligger mellan XL-5XL hos företagen i jämförelse. 
 
Tabell 7 för storlek Medium och tabell 8 för storlek XXL visar samtliga företags angivna 
kroppsmått för bröst, midja, stuss och kroppslängd. Tabellerna visar även hur företagens 
kroppstyp ändras i förhållande till storleken genom differensen mellan midjevidden och bröst-
/stussvidd. Företagen är likvärdiga gällande alla kroppsmått för storlek Medium. Större 
skillnader går att läsa av för storlek XXL där företaget och jämförelseobjekt nr 4 har likvärdigt 
förhållande mellan kroppsmåtten. De övriga objekten, nr 2, 3, 5 och 6 visar på att deras 
figurtyp i större storlek blir mindre timglasformad i förhållande till grundstorlek Medium. Det 
vill säga att stegringstalen för midja och stuss hos dessa företag inte är detsamma som för 
bröstvidden. 
 
Trots att måtten skiljer mycket i figurtyp och storleksbenämning för strl XXL från andra 
företag enligt tabell 8 anses företagets viddmått lämpliga för gradering av avatar. Då 
konstruktionen av plaggen för undersökningen är upprättade efter dessa kroppsmått. För 
gradering av avatar i Modaris 3D behövs fler mätpunkter. En ny måttlista har upprättats med 
utgångspunkt från företagets befintliga kroppsmått och återfinns i tabell 2 under rubrik 3.2.2. 
 
Tabell 5. Storleksbenämning för överdelsplagg herr hos sex företag i förhållande till angivet kroppsmått för bröstvidden. 

Bröstvidd 80 84 92 100 108 116 124 132 140 148 
Företaget XS S M L XL XXL 3XL 
2  XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 
3  XS  S  M  L  XL  XXL  3XL      
4  XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL  
5  XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL    
6  XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL    

 
Tabell 6. Graderingsintervall och stegringstal för överdelsplagg herr hos sex företag i förhållande till angivet kroppsmått för 
bröstvidden. 

Bröstvidd 80 84 92 100 108 116 124 132 140 148 
Företaget -8 -8 0 +8 +8 +16 +16 
2  -8 -8 0 (+4) +8 +8 +8 +8 +8 +8 
3  -8  -8  0  +8  +8  +8  +8      
4  -4 -8 0 +8 +8 +8 +8 +8 +8  
5  -8 -4 0 +4 +8 +4 +8 +8 +8    
6  -8 -4 0 +4 +8 +4 +8 +4 +6 +6    
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Tabell 7. Kroppsmåttlista för storlek M hos företagen i jämförelsen. Här tydlig görs företagens figurtyp genom bröst och 
stussmått i förhållande till midja. 

Strl. M Företaget 2 3 4 5 6 
Bröst 100 +12 104 +12 100 +12 100 +12 100 +12 100 +12 
Midja 88 0 92 0 88 0 88 0 88 0 88 0 
Stuss 104 +16 110 +18 106 +18 106 +18 106 +18 104 +16 
Kroppslängd 182 184 Normal   180 

 
Tabell 8. Kroppsmåttlista för storlek XXL hos företagen i jämförelsen. Här tydlig görs företagens figurtyp genom bröst och 
stussmått i förhållande till midja. 

Strl. XXL Företaget 2 3 4 5 6 
Bröst 132 +12 128 +2 124 +4 124 +12 116 +8 116 +9 
Midja 120 0 126 0 120 0 112 0 108 0 107 0 
Stuss 136 +16 134 +8 130 +10 130 +18 122 +14 116 +9 
Kroppslängd 182 184 Normal   180 

 
 
4.2. Resultat av undersökning 
4.2.1. Gradering av avatar 
För gradering av avatar valdes lämplig mannekäng i Lectra 3D ut. För storlek Medium 
användes mannekäng vid benämning Alex och för storlek XXL användes Bob. Gradering av 
mannekängerna upplevdes fungera väl vid upprättande av studien. Enkelt att fylla i dess 
kroppsmått utifrån kroppsmåttlistan. Likt tidigare studie (Nordin, 2016) visade det sig att 
justeringar behövde göras för att uppnå önskar resultat. Ryggbredd och bröstbredd fick ställas 
in eftervisuellt trovärdigt resultat. För avatar Medium justerades även axellängden efter 
noteringar från Nordin. För avarernas inställda mått i förhållande till satt kroppsmåttlista, se 
tabell 2. 
 
4.2.2. Jämförelse av virtuell och fysisk mannekäng 
Deltagarna är eniga om att det vore givande vid passformsbedömning av överdelsplagg för 
herr att prova på personer med varierande kroppshållning. Även att det vore av värde att 
prova plaggen på personer med de minsta/största kroppsmåtten inom alfastorleken riktar sig 
till. 
 
Mannekänger storlek Medium, figur 2 och 3 – deltagarna upplever att båda mannekängerna 
motsvara storlek Medium. Ingen av dom har någon större avvikelse från kroppsmåttlistan 
bortsett från armlängden. Fysisk provpersons armlängd är 5cm för kort i förhållande till 
kroppsmåttlistan och det skiljer 5,7cm i armlängd mellan mannekängerna, tabell 2. Jämförelse 
mannekängerna emellan konstaterar deltagarna att de inte har samma kroppshållning. 
Deltagare C noterar att avataren har en kroppshållning där magen och axlarna förskjuts 
framåt, övriga deltagare nämner inga ändringar de önskar se hos avataren. Generellt upplevs 
mannekängerna lika, samma kroppstyp och axelbredd. Armvidden upplevs mindre hos avatar 
av deltagare C, D och E, främst gällande överarm, detta trots att det endast skiljer 5 mm enligt 
kroppsmåttlistan, tabell 2. Vid passformsbedömning av plagg valdes en position med armarna 
längre ifrån kroppen då armhålan växte ihop vid gradering och skapade passformsproblem, 
bilaga A. 
 
Mannekänger storlek XXL, figur 4 och 5 – huruvida fysisk provperson representerar storleken 
är det skilda åsikter om med tanke på differensen till kroppsmåttlistan gällande midja och 
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stuss. Mannekängernas kroppshållning upplevs likvärdiga, avatarens kroppshållning 
återspeglar en människokropp väl konstaterar deltagare B. Den sammanställda åsikten av 
förändringar som önskas ses hos avataren är att axlar upplevs förskjutna framåt och bör 
korrigeras för att skapa en bättre avatar. Deltagare C anser även skulderbladen är för stora 
medans deltagare B lämnar en motsatt kommentar. Stussen upplevs spetsig och svanken 
eventuellt något för stor hos avatar av deltagare D och E. Deltagarna bads peka ut likheter och 
skillnader mellan mannekängerna; svaren för likheter blev att de har liknande axelposition 
och kroppstyp, triangulär form, bredare axlar och smalare höfter. Skillnaderna som 
omnämndes var att fysisk provperson har en plattare rumpa och mage högre upp än avatar. 
Kommentarer kring skillnaderna rörande mage och stuss stämmer överens med avvikelserna i 
kroppsmåttlistan, tabell 2. Armlängden upplever deltagare B vara längre hos avataren, dock 
enligt kroppsmåttlistan är armlängden 2 cm längre hos fysisk provperson, tabell 2. 
 
 

    
Figur 2. Avatar M                   Figur 3.Provperson M           Figur 4. Avatar XXL               Figur 5.Provperson XXL       

 
4.2.3. Jämförelse av virtuell och fysisk avprovning för skjortan 
Jämförelse av skjortornas rörelsevidd vid 3D och fysisk avprovning, figur 6 visar att 
deltagarna upplever rörelsevidden likvärdig. Frågan angående ifall symmetri och balans i 
plagget upplevdes likvärdigt svarade tre Ja och två Nej för strl M. Deltagare B och D uppgav 
att orsaken till skillnaden var att skjortan i 3D upplevs trång upptill och lyfter vid axlarna. För 
strl XXL var svarsfrekvensen densamma där deltagare B uppgav att skjortan sitter bättre på 
fysisk provperson och upplevs större i 3D. Medans deltagare E uppgav att hen svarade Nej för 
att balansen ser bättre ut på avatar över stuss. 
 
Skjortans siluett, veck och/eller dragningar i strl M upplevs generellt likvärdig med något 
större differens i bilderna som är tagna bakifrån. Deltagare D anser att passformen över 
axlarna och mitt fram på halsen hos avatar orsakar stor differens i den visuella återgivelsen. 
Vid jämförelse av siluetten i strl XXL anses den vara visuellt likvärdig framifrån. Deltagare B 
konstaterar att nederkanten baktill på avatar står ut, vilket syns från sidan. Deltagare E 
svarade på frågan om veck och/eller dragningar att skillnad uppstår baktill och syns från 
sidan. Skjortan på fysisk provperson anser deltagare D strama åt över midjan på fysisk 
provperson och ger veck som inte uppstår på avatar, noteringar gjordes på bilder bakifrån och 
från sidan. Bidragande faktor till differensen i passformen anses vara skillnaden i kroppsmått 
över midjan. 
 
Deltagarna är eniga i svaren gällande skjortans längd och ärmlängd i båda storlekar. De 
anser att skjortans längd stämmer överens i båda storlekar mellan fysisk och virtuell 
avprovning. Ärmlängden för strl XXL upplevs likvärdig medans ärmlängd för strl M upplevs 
kortare i 3D än vid fysisk avprovning. Jämförelse av kroppsmåtten, tabell 2, för mannekänger 
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strl M visar på att armlängden hos fysisk provperson är 5cm kortare och stämmer överens med 
noterad differens i passform av plagget. 
 
Avskärningarna anses vara likvärdigt placerade i båda storlekar mellan 3D och fysiskt plagg. 
Deltagare D och E anmärker att oket ser ut att vara format i 3D. Deltagare B ser tydligare i 3D 
att ok avskärningen bak bör flyttas ner i båda storlekarna för att uppnå en bättre passform. 
Passformen av ärmhålet i 3D upplever deltagarna generellt speglar det fysiska plagget väl 
gällande skjortans båda storlekar. Däremot lämnar deltagare E inget svar, endast kommentar 
att det är svårbedömt. Att jämföra passformen av halshålet mellan virtuell och fysisk skjorta 
upplevs svårbedömt utifrån bilderna i bilaga A enligt deltagarna. Deltagare B önskar en 
närbild för att kunna lämna ett bra svar på frågan då hen har svårt att avgöra hur nära kroppen 
plagget sitter i 3D. Kragen i strl XXL är inte knäppt på fysisk provperson eftersom han inte 
kunde knäppa den på grund av för trång i halsen. Faktumet att avatarens halsvidd mäter 3 cm 
större än provpersonens gör resultatet från avprovningen väldigt motsägelsefullt gällande 
kragens vidd. 
 
 

 
Figur 6. Avprovningsbilder Skjorta strl M och XXL, jämförelse mellan avatar och fysisk provperson. Större och fler bilder 
för passformsbedömning återfinns i bilaga A 

 
4.2.4. Jämförelse av virtuell och fysisk avprovning för jackan 
För strl M upplevde deltagarna rörelsevidden likvärdig i jämförelse mellan avprovning i 3D 
och på fysisk provperson, figur 7. För strl XXL anses inte rörelsevidden vara likvärdig, 
deltagare B, D och E konstaterar att det är mer rörelsevidd i 3D. Svaren anses korrespondera 
väl i förhållande till mannekängernas viddmått i kroppsmåttlistan, tabell 2.  
 
Siluett, veck och/eller dragningar i 3D för strl M anses överlag motsvara det fysiska 
plagget. Deltagare E upplever skillnader på bilder från sidan, både gällande siluetten och att 
det är mer veck på avatar. Deltagare D uppger att hen ser mer veck på fysiskt plagg från sidan 
på armen. För strl XXL är svaren jämt fördelade mellan Ja och Nej gällande korrespondensen 
av siluetten. För veck och/eller rynkor är svaren mer splittrade. Deltagare B uppger att ärmen 
är väldigt lång på avatar men kan inte avgöra ifall det beror på plagget eller mannekängen. 
Veck och/eller dragningar upplevs korrespondera väl framifrån medans på bilder bakifrån 
upplevs mer veck på fysisk provperson. Trolig orsak till skillnaden uppger deltagare D vara 
skillnaderna i kroppsmått midja. 
 
Svarsfördelningen gällande skjortans längd och ärmlängd är densamma för båda storlekarna. 
Deltagarna är eniga om att 3D simuleringen ger en trovärdig representation av plaggets längd. 
För storlek Medium var den generella upplevelsen att ärmlängden var kortare på avatar, 
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tvärtemot upplevelsen av strl XXL. Där ansågs ärmlängden enligt deltagare B och D vara okej 
på fysisk provperson medans den var för lång på avatar. 
 
Överlag är deltagarna positiva till korrespondensen gällande avskärningarnas placering i 3D 
och verkligheten. Endast deltagare E svarar Nej för strl M med motiveringen att ok-
avskärningen sitter högre upp på avatar. Passformen av ärmhålet upplever deltagarna 
likvärdigt mellan virtuell och fysisk miljö hos båda storlekarna. Svarsfördelningen gällande 
passformsbedömning av halshålet är densamma i båda storlekarna. Deltagarna är eniga om 
att halshålet i 3D ger en bra representation av det fysiska plagget. På frågan ifall det är möjligt 
att fatta ett beslut för halshålets passform i virtuell miljö svarar flest deltagare Ja. Deltagare B 
motiverar sitt svar med att det är möjligt för första prov vid produktutveckling, dock inte för 
slutgiltiga. 
 
Övriga resultat från frågeformuläret var att deltagare B och D saknade en position där 
mannekängen i Modaris 3D har armarna över huvudet – för att se ifall jackan lyfter och i så 
fall hur mycket.  
 

 
Figur 7. Avprovningsbilder jackan i strl M och XXL, jämförelse av passform mellan avatar och fysisk provperson. Större och 
fler bilder för bedömning av passform återfinns i bilaga A. 

 
4.2.5. Utvärdering av virtuell avprovning som metod för passformsbedömning 
Efter att deltagarna svarat på jämförelse mellan 3D simulerat och fysiskt plagg fick de 
utvärdera 3D som metod för passformsbedömning. De besvarade frågorna genom att kryssa i 
en ruta mellan 1-8. En blandad upplevelse av att använda 3D för passformsbedömning har 
sammanställts i figur 8. I det genomsnittliga svaret går det att utläsa att deltagarna upplevde 
det varken lätt eller svårt att bedöma passform överlag i virtuell miljö. Bedömning av 
ärmhålets passform upplevdes generellt lättare jämfört med halshålet. Mannekängerna i 
Modaris 3D upplevdes varken verkliga eller overkliga. Frågan kring materialets egenskaper, 
hur väl det virtuella tyget återgav veck och rynkor lutade det samanställda svaret år något 
dålig korrespondens. Deltagare E lämnade inget svar då hen hade svårt att avgöra utifrån 
bilderna. 
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Figur 8. Utvärdering av 3D som metod för passformsbedömning. De fem intressenterna svarade på frågorna med en skala 
mellan 1-8. I figuren motsvarar -4 svårt och +4 lätt, stapelns smala streck motsvarar svarsfördelningen och linjen mellan 
staplarna motsvarar det genomsnittliga svaret i frågorna. 

5. Resultat- och metoddiskussion   
 
5.1. Kroppsmåttlistor 
Storleksintervallerna och spridningen i benämningen av större alfanumeriska storlekar som 
framkom i tabell 5 och 6 är likvärdiga resultaten från underökning av Nordin (2016). Hon 
jämförde kroppsmått hos företag med nättare herrplagg och ingen skillnad mellan hennes 
studie och kroppsmåttlistor för arbetskläder går att avläsa.  
 
Här valdes inga återgärder att vidtas då plaggen för undersökningen är skapta utifrån befintlig 
kroppsmåttlista. Befintlig kroppsmåttlista valdes att användas som underlag för upprättande 
av en ny med flera mätpunkter för gradering av avatar. Storlekssättningen hos samtliga 
företag kan ifrågasättas, de riktar sig till samma målgrupp och det borde avspeglas i 
kroppsmåttlistorna. För vidare undersökning vore det lämpligt att jämföra storlekssättningen 
mot rekommendationer från SIS (2017 s.35) där stegringstal för alfastorlekar återges.  
 
5.2. Resultat av korrespondensen mellan 3D och fysisk miljö 
Avatarer graderades efter utifrån upprättad kroppsmåttlistan och representerar företagets 
idealprovperson. Fysisk provperson valdes ut efter bröstvidden. Därav var förutsättningarna 
för passformen inte exakt likvärdig mellan fysisk och virtuell mannekäng. Vid jämförelse av 
avatar och fysisk mannekäng framkom skillnader som både gick och inte gick att koppla till 
differensen i kroppsmåttlistan. T.ex. För mannekänger i strl XXL kunde deltagarna visuellt 
identifiera att avataren hade ett mindre midjemått och större stuss, i likhet med differensen 
som framgår i kroppsmåttlistan.  
 
Att svårigheter uppstår vid avprovning på graderade mannekänger där kroppsdelarna möter 
varandra har tidigare påtalats (Nordin, 2016; Song & Ashdown, 2015). Här upptäcktes det på 
mannekäng graderad i strl Medium att armhålan går ihop med armen i Natural position, vilket 
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då skapade passformsproblem vid avprovning. Därav fick en annan position för avataren 
väljas där armarna är längre utifrån kroppen vid genomförande av avprovning. 
 
Vid gradering av armlängden hos avatar i Lectra konstateras svårigheter av Nordin (2016) då 
hon fick göra stora justeringar i måttangivelsen i 3D för att uppnå likvärdigt resultat med 
fysisk provperson. I likhet med Nordin upplevdes här armlängden längde hos avatar i 
jämförelse med fysisk provperson trots att armlängden enligt kroppsmåttlistan, tabell 2, 
uppges vara längre hos fysiska provpersoner. Differensen i upplevs av ärmlängd i plagg strl 
Medium kan kopplas till armlängden. Upplevelsen av ärmlängden för strl XXL i jackan skiljer 
sig från övriga simulerade plagg. Ärmlängden upplevs betydligt längre i 3D och orsaken tros 
vara det virtuella materialets egenskaper då inga större mått skillnader i konstruktion och 
plagg påträffades. Endast kommentarer kring att veckbildningen i det virtuella kontra fysiska 
materialet skiljer. 
 
Differensen i kroppsmåtten mellan avatar och motsvarande fysisk provperson var inte optimal 
metod för utvärdering av passform gällande tygets mekaniska egenskaper. Skillnader i veck, 
rynkor och dragningar påträffades där trolig orsak ansågs vara skillnaden i kroppsmått. 
Nordin (2016) och Porterfield och Lamar (2017) graderar mannekängen enligt fysisk 
provpersons kroppsmått, vilket är en bättre utgångspunkt för säkrare svar i jämförelse av 
materialets egenskaper. Det eliminerar antaganden kring orsak som framkom i denna studie.  
Det virtuella materialets egenskaper konsternas av Porterfield och Lamar (2017) ha stor 
inverkan på passformresultatet. Säkrare svar av materialets egenskaper ger säkrare svar i 
jämförelse av passformsåtergivelsen. Design detaljer och mönster i tyger valdes att inte 
simuleras i 3D för studien då fokus är passform. Dock kan mönster och färgsättning i de 
fysiska provplaggen påverkat det visuella resultatet. Tex. För skjortan då den är tillverkad i ett 
mörkt tyg som inte framhäver skuggor från veck samt att det rutiga mönstret kan påverka den 
visuella upplevelsen i bilderna. 
 
Kroppshållningen hos avataren uppges ha stor inverkan i passformsåtergivelsen i 3D (Nordin, 
2016; Porterfield & Lamar, 2017; Song & Ashdown, 2015). Porterfield och Lamar (2017) 
uppger att axlarnas position har stor inverkan på hur ett plagg faller. Här får deltagarna endast 
jämföra avatarens kroppshållning mot fysisk person samt lämna kommentarer kring ifall 
ändringar borde göras för att uppnå ett visuellt bättre resultat. För en bättre 
passformåtergivelse av skjortan i strl Medium kunde axlarnas position testats att justeras och 
utvärderats. 
 
Inga slutsatser baserat på deltagarnas skilda erfarenheter inom passformsbedömning i virtuell 
miljö kan dras utifrån studien om hur väl de kan urskilja måttskillnader likt studien av Kim 
(2016). Deltagare C som har utbildning inom programvaran uppger däremot att hen kan 
använda programvaran som ett komplement vid konstruktion. Vilket deltagare A och B inte 
upplever sig kunna då de endast gått en kortare introduktions kurs. Samtliga deltagare håller 
med Porterfield och Lamar (2017) uppgifter om att frekvent användning av programvaran 
skulle öka tilliten. 
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6. Slutsats 
 
Vilket förhållande har företagets kroppsmåttlista för alfastorlekar i jämförelse med 
konkurrenter och är det en lämplig utgångspunkt för gradering av avatar i storlek Medium 
och XXL för överdelsplagg herr? 
 
Företagets storlek Medium har likvärdiga kroppsmått som konkurrenter. Strl XXL däremot är 
betydligt större och innefattar även en bredare målgrupp än konkurrenternas motsvarande 
storlek. Trots identifierade skillnader för strl XXL ansågs företagets kroppsmåttlista lämplig 
som utgångspunkt för gradering av mannekänger. Beslutet baserades på att plaggen för 
undersökningen är konstruerade och graderade enligt befintlig kroppsmåttlista och att det i 
nuläget inte är aktuellt för företaget att justera kroppsmåttlistan. 
 
 
Hur väl fungerar gradering av lämplig befintlig mannekäng i Modaris 3D utifrån bestämda 
kroppsmått och hur väl korresponderar virtuell avprovning med fysisk avprovning gällande 
passform?  
 
Utifrån storlekarnas satta kroppsmåttlista (tabell 2, rubrik 3.2.2.) valdes avatar för gradering 
ut i Modaris 3Dt. För storlek Medium valdes avatar vid namn Alex och för storlek XXL avatar 
vid namn Bob. Gradering av avatar upplevdes fungera väl, bröstbredd och ryggbredd fick 
anpassas efter ett visuellt trovärdigt resultat vid gradering. Likt tidigare forskning (Nordin 
2016) slutade det med att bröstbredd ökades 1 cm och ryggbredd minskades 1 cm i 
förhållande till önskat mått. Axellängden valdes att kortas 2 cm i förhållande till önskat mått 
för avatar Alex i strl Medium medans för gradering av avatar Bob i strl XXL lämnades värdet 
för axellängden oförändrat. Armlängden graderades enligt satta kroppsmått för båda 
storlekarna. Undersökningen visade sedan att överarmsvidden hos avatar strl Medium 
upplevdes mindre än angivet kroppsmått. Vid avprovning konstaterades det även att armhålan 
för avatar strl Medium vuxit ihop och orsakade passformsproblem. Vid avprovning fick en 
position med armarna längre från kroppen användas.  
 
Den virtuella återgivelsen av plaggen i 3D stämde bra överens i rörelsevidd för bröst, midja, 
stuss och arm. Avskärningar och axelsömmens placering på avatar stämde bra överens med de 
fysiska plaggen. Resultatet av deltagarnas observationer visade på att armlängden hos avatar i 
båda storlekar upplevdes längre än angivet kroppsmått i likhet med resultat från studie av 
Nordin (2016). Vid jämförelse av virtuell avprovning med fysiskt plagg upplevdes 
ärmlängden kortare vid 3D simulering i strl Medium, där orsaken ansågs vara differensen i 
upplevd armlängd. För strl XXL vid avprovning av jackan upplevdes det virtuella plaggets 
ärmlängd betydligt längre än fysiskt plagg. Vilket är motsägelsefullt i förhållande till 
upplevelse av armlängden. Differensen i upplevelsen av ärmlängden tros bero på det virtuella 
materialets egenskaper då veck inte återgavs likvärdigt i 3D simulering av ärmen. 
 
För att säkerställa visuella upplevelsen av passformsresultatet i 3D är det viktigt att verifiera 
avatarens kroppsmått, exempelvis genom jämförelse mot fysisk person, och därefter göra 
korrigeringar i måttangivelserna för avataren. Slutsatsen från denna studie är att det inte går 
att kopiera en kroppsmåttlista rakt av och förvänta sig en korrekt graderad avatar. 
 
Val av material vid 3D simulering har stor inverkan på plaggets passform, val av fel material 
kan ge väldigt missvisande resultat (Porterfield & Lamar, 2017). I studien användes befintliga 
virtuella material med liknande egenskaper som det fysiska plagget. För ökad förståelse av 3D 
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programvaran samt stärka säkerheten i resultatet vore det av värde att ta fram och utvärdera 
egna virtuella material. Den visuella återgivelsen av rörelsevidden i plagget är beroende av att 
tygernas egenskaper korresponderar med varandra. I denna studie valdes det att göra 
jämförelse av passform mellan avatar och fysisk person med olika kroppsmått. Vald metod 
var inte optimal när det kom till utvärdering av det virtuella tygets egenskaper gälande veck 
och rynkor. Slutsatsen för korrespondens mellan virtuell och fysisk avprovning är att den 
anses vara god med rätt förutsättningar i form av framarbetade avatarer och utvärderade 
virtuella material. 
 
 
Hur ställer sig företaget i fråga efter genomförd studie till att använda sig av Modaris 3D för 
utvärdering av passform vid produktutveckling av överdelsplagg för herr? 
 
I nuläget väljer företaget att inte aktivt arbeta vidare med 3D simulering av plagg vid 
produktutveckling då tillräckligt med kunskap inte finns på arbetsplatsen. För nya 
arbetsuppgifter behövs även resurser avsättas. Det konstaterar även att kunskap om 
programvaran behövs hos alla berörda personer och att metoden behöver arbetas in under 
längre tid för att få en given plats i produktutvecklingsprocessen. De anser inte att 
programvaran för något plagg helt kan utesluta fysiska sömnadsprover, speciellt då för 
arbetskläder med högre funktionskrav. De ser däremot större potential i programvaran för 
verifiering av passform i produktutvecklingens tidiga skede efter att fått se hur fort det kan gå 
att simulera ett plagg i 3D. Vid nyanställning av konstruktör anser det kunskaper inom 
programvaran vara värdefulla för företaget. 
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7. Slutord 
 
Arbetet förväntas bidra med ökad förståelse kring hur programvaran avspeglar fysisk miljö 
gällande gradering av avatar utifrån kroppsmåttlista och avprovning av överdelsplagg. 
Beskrivning av skillnaderna vid måttangivelser för gradering av avatar och dess 
måttmässiga upplevelse av yrkeskunniga personer kan förhoppningsvis vara till hjälp för 
den intresserad av att arbeta med 3D simulering. 
 
Samarbetet med uppdragsgivaren har varit yrkesmässigt givande och tillfört mig djupare 
kunskaper inom 3D simulering. Jag hoppas mitt arbete kan komma till användning för 
akademin. 
 
Uppslag för fortsatt forskning: 

• Gradering av mannekänger och hur deras kroppsmått överensstämmer med 
fysikmiljö med tydlig dokumentation av måttagning. 

• Hur processen för framtagning och validering av virtuella material går till. 
• Använda ett enklare plagg och jämföra 3D simulering av olika 

programvarorleverantörer, t.ex. Gerber, CLO och Lectra. 
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9. Bilageöversikt: 
Bilaga A – Avprovningsbilder som underlag till intressenter vid genomförande av studien 
Bilaga B – Frågeformulär 



 
 

   

    
Posture available in Modaris 3D for fitting of upper body. Youre able to turn the mannequin 360 degrees in all posture.  

B
ilaga A

 1:12 



 
 

Mannequin size M 

    
In the position Natural Arm, mannequin Alex graded in size M, the armhole is to tight to be able to fit the garment. Another posture where 
therefore chosen for the virtual fitting section. 
  

B
ilaga A

 2:12 



 
 

Mannequin size M 

  

   

Measurements Size 
 M 

Person 
M 

Avatar 
M 

Bust 100  99  100 

Waist  88  87,5 89 

Mid Hip     100 

Pelvis  104  102 104 

Neck  40  40 39,75 

Across Back  40,9  39,5 34 

Shoulder length  16,5  15,5 14,6 

Arm Length  67  62 67,7 

Bicep  31,9  31,5 32 

Wrist  18,8  18 18,8 

Height  182  185 182 

Waist-Floor Side    114 110,5 

B
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Mannequin size L 

   

   

Measurements Size 
XXL 

Person 
XXL 

Avatar 
XXL 

Bust 132 128 132 
Waist 120 131 120 

Mid Hip   126 
Pelvis 136 119 135 
Neck 48 45 48 

Across Back 48,9 45 47 
Shoulder length 17,3 16  17,2 

Arm Length 68,7 70,8 68,6 
Bicep 39,9 37,5 39,9 
Wrist 21,2 19,5 21,2 

Height 182 185 182 
Waist-Floor Side  112* 112,3 

B
ilaga A

 4:12 



 
 

Mannequin size M - Shirt 

    

       

B
ilaga A
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Mannequin size M - Shirt   
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Mannequin size XXL – Shirt 

    

     

B
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Mannequin size XXL - Shirt 
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Mannequin size M - Jacket 
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Mannequin size M - Jacket 
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Mannequin size XXL - Jacket 

    

      

B
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Mannequin size XXL - Jacket 

   

      

B
ilaga A

 12:12 
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Frågeformulär                                                                                                                                            

för verifiering av 3D programvara: Överdelsplagg, herr

DELTAGARINFORMATION:

YRKESTITEL:

DELTAGERE NAMN:

YRKESAKTIVA ÅR:

UTBILDNING:

ERFARENHET AV VIRTUELL AVPROVNING: NEJ JA, ANTAL ÅR:

TOTALT ANTAL UTBILDNINGS ÅR:

OM JA, VILKEN PROGRAMVARA:

Emelie Broberg 2018
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2.06 | Beskriv hur du upplever mannekängerna, 3 likheter och 3 skillnader;

personer med de minsta/största kroppsmåtten som storleken riktar sig mot

Kommentar:

2.05 | Vorde det givande vid passformsbedömning att prova överdelsplagg för herr på 

personer med olik kroppshållning

2.04 | Vorde det givande vid passformsbedömning att prova överdelsplagg för herr på 

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Frågeformulär                                                                                                                                            

för verifiering av 3D programvara: Överdelsplagg, herr

104,0 Stussvidd

2. Jämförelse av virtuell och fysisk mannekäng

Kommentar:

Kontrollpunkt N/A Ja Nej

2.03 | Har den virtuella mannekängen en verklig hållning, är det något du skulle vilja ändra, vad i så fall?

2.02 | Har mannekängerna samma kroppshållning

Kommentar:

Midjevidd

Höft

Figurtyp:  H  V  X  O

18,8 Handledsomfång

31,9

100,0

102,0 104,0 -2,0

40,0

M KROPPSMÅTT

100,0 Bröstvidd

88,0

Armlängd

40,0 Halsvidd

40,9 Ryggbredd

16,5 Axelbredd

67,0

Överarmsomfång

Midja till golv

182,0 Kroppslängd

31,5 32,0 -0,5

18,0 18,8 -0,8

185,0 182,0

0,3

Likheter: Skillnader:

39,8

Person Avatar Diff

99,0 100,3 -1,3

87,5 88,2 -0,7

3,0

114,0 110,5 3,5

39,5 37,1 2,4

15,5 14,7 0,8

62,0 69,3 -7,3

Emelie Broberg 2018
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132 Bröstvidd 128,0 132,0 -4,0

Frågeformulär                                                                                                                                            

för verifiering av 3D programvara: Överdelsplagg, herr

2. Jämförelse av virtuell och fysisk mannekäng

XXL KROPPSMÅTT Person Avatar Diff

Höft 126,0

120 Midjevidd 131,0 120,0 11,0

48 Halsvidd 45,0 48,0 -3,0

136 Stussvidd 119,0 135,0 -16,0

17,3 Axelbredd 16,0 17,2 -1,2

48,9 Ryggbredd 45,0 47,0 -2,0

39,9 Överarmsomfång 37,5 39,9 -2,4

68,7 Armlängd 70,8 68,6 2,2

182 Kroppslängd 185,0 182,0 3,0

21,2 Handledsomfång 19,5 21,2 -1,7

Figurtyp:  H  V  X  O

Kommentar:

Midja till golv 112,0 112,3 -0,3

Kommentar:

2.02 | Har mannekängerna samma kroppshållning

Kontrollpunkt N/A Ja Nej

2.04 | Vorde det givande vid passformsbedömning att prova överdelsplagg för herr på 

personer med olik kroppshållning

Kommentar:

2.03 | Har den virtuella mannekängen en verklig hållning, är det något du skulle vilja ändra, vad i så fall?

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

2.05 | Vorde det givande vid passformsbedömning att prova överdelsplagg för herr på 

2.06 | Beskriv hur du upplever mannekängerna, 3 likheter och 3 skillnader;

Likheter: Skillnader:

personer med de minsta/största kroppsmåtten som storleken riktar sig mot

Emelie Broberg 2018



Denna del besvaras en gång/plagg/strl Bilaga B 5:6

Kommentar:

3.11 |Upplevs ärmhålets form och storlek i det virtuella plagget motsvara det fysiska

Kommentar:

3.09 | Upplevs ärmlängden likvärdig i virtuellt och fysiskt plagg

3.02 | Upplevs symmetri och balans livärdigt i virtuellt och fysiskt plagg

3.03 | Upplevs den virtuella siluetten motsvara det fysiska plaggets?

3.04 | Upplevs rörelsevidd Bröst likvärdigt i vitruellt och fysiskt plagg

3.06 | Upplevs rörelsevidd Stuss likvärdigt i vitruellt och fysiskt plagg

Kommentar:

3.10 | Upplevs rörelsevidd Ärm likvärdigt i vitruellt och fysiskt plagg

3.08 | Upplevs plaggets längd likvärdigt i virtuell och fysisk avprovning

Kommentar:

3.07 | Upplevs fållens balans och höjd likvärdig i virtuellt och fysiskt plagg

Kommentar:

Kommentar:

3. Jämförelse av virtuell och fysisk avprovning

Kontrollpunkt N/A

Kommentar:

Ja Nej

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Frågeformulär                                                                                                                                            

för verifiering av 3D programvara: Överdelsplagg, herr

Bakifrån

3.01 | Uppskattar du rörelsevidden vara likvärdig i virtuellt och fysiskt plagg?

Höger sida

Framifrån

Kommentar:

Emelie Broberg 2018



Denna del besvaras en gång/plagg/strl Bilaga B 5:6

Kommentar:

Höger sida

Kommentar:

3.15 | Är det möjligt att göra en korrekt passformsbedömning av halsen i virtuell avprovning

Kommentar:

3.14 | Upplevs halsringningens form och storlek i virtuellt plagg motsvara det fysiska

Kommentar:

Bakifrån

Framifrån

3.16 | Upplevs veck eller dragningar på virtuellt plagg motsvara det fysiska

3.12 | Upplevs axelsömmarnas placering likvärdiga i virtuellt och fysikt plagg

Kommentar:

3.13 | Upplevs avskärningarn vara likvärdigt placerade i virtuellt och fysikt plagg?

Frågeformulär                                                                                                                                            

för verifiering av 3D programvara: Överdelsplagg, herr

3. Jämförelse av virtuell och fysisk avprovning

Kontrollpunkt N/A Ja Nej

3.17 |Finns det tillräckligt med possitioner i Lectra 3D-fit  för bedömning av rörelsemönster

3.17 | Upplevs det virtuella tyget motsvara det fysiska plaggets

Kommentar: Om Nej , vad saknas?

Emelie Broberg 2018
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Kommentar:

Kommentar:

4.06 | Hur väl tycker du det virtuella tyget återgav veck och rynkor

Bra Dåligt

4.05 | Hur väl tycker du den virtuella mannekängen skildrar en fysisk kropp

Verklig Overklig

Frågeformulär                                                                                                                                            

för verifiering av 3D programvara: Överdelsplagg, herr

4.01 | Kryssa för hur du upplevde att göra passformsbedömning virtuellt

4. Utvärdering av virtuell avprovning som metod för passformsbedömning

Kontrollpunkt

Kommentar:

Ja, myckat

4.03 | Upplevde du stor skillnad i passform av ärmhålet mellan storlekarna M och XXL i virtuell avprovning

Lätt Svårt

Var det någor du sakna?

SvårtLätt

Kommentar:

Nej, inget

4.04 | Kryssa för hur du upplevde att göra passformsbedömning virtuellt av halshålet

Lätt

Kommentar:

4.02 | Kryssa för hur du upplevde att göra passformsbedömning virtuellt av ärmhålet

Kommentar:

Svårt

Emelie Broberg 2018
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