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Sammanfattning 
Denna studie om 3D-avprovning för sport-tights är en kandidatuppsats i designteknik. 
Företaget studien är utvecklad för jobbar med sportkläder och har i dagsläget ett intresse av 
att använda sig av 3D-simulering som avprovningsmetod. Vid utveckling av tights anpassade 
för träning skickas i dagsläget flera prototyper mellan företaget och leverantören innan 
produkten kan börja produceras. För att framtagningen av produkten ska ta mindre tid, bli 
mer miljövänlig och kosta mindre undersöker studien om 3D-avprovning är applicerbart i 
företagets process för produktframtagning. För att kontrollera validiteten i 3D-avprovning av 
tights gjordes tre undersökningar med syfte att få förståelse för skillnaderna mellan en fysisk 
och en virtuell avprovning. Undersökningarna fokuserar på grundstorleken Small och den 
största storleken Extra Large. Studien visar att 3D-simulering till viss del är en fungerande 
avprovningsmetod för tights när det kommer till att kontroll av designen. För att kontrollera 
plaggens rörelsevidd är metoden i denna studie ej fungerande. Studiens deltagare visade en 
positiv inställning till att använda sig av metoden i deras produktframtagningsprocess men då 
främst som ett komplement till fysiska avprovningar tidigt i designprocessen. 
 

Nyckelord 
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Abstract 
This study on 3D fitting for sports tights is a Final Bachelor Degree Thesis in design 
technology. The company the study is developed for works with sportswear and currently has 
an interest in using 3D simulation as a fitting method. For the development of tights adapted 
for training, several prototypes are currently being sent between the company and the supplier 
before the product can start to be produced. In order for the production of the product to take 
less time, become more environmentally friendly and cost less, the study investigate if 3D 
fitting is applicable in the company's product development process. To check the validity of 
3D fitting of tights, three surveys were made with the purpose of understanding the 
differences between physical and virtual testing. The studies focus on the base size Small and 
the largest size Extra Large. The study shows that 3D simulation is partially functional testing 
method for tights when it comes to controlling the design. In order to control the ease, the 
method in this study is not working. The participants of the study showed a positive attitude 
to use the method in their product development process, but mainly as a complement to 
physical fittings early in the design process. 
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Förord 
Inriktning valdes med anledningen av bristen på liknande studier för plagg i elastiska 
material. 3D blir större och större hela tiden men utvecklingen just inom kläder går långsamt. 
Därför vill jag lyfta fram en studie för att väcka företagets intresse för 3D-simulering. Jag vill 
tro att ju fler företag som börjar intressera sig för 3D desto snabbare kommer utvecklingen av 
programvarorna gå. 
 
Jag vill även tacka mina medstudenter som opponerat på mitt arbete, skolans lärare och de 
som ställde upp och agerade provpersoner i studien.  
 
Jenny Petersson 
2018-04-26            
 

Terminologi:  
3D Tre-dimensionell 
Avatar Virtuell provmodell 
Avprova Kontroll av passform och design för plagg 
Negativ rörelsevidd Plaggmått mindre än kroppsmått, för att i ett elastiskt material få en 

kroppsnära passform 
Passform Hur ett plagg sitter på kroppen enligt betraktaren 
Prototyp Provplagg från leverantör för kontroll av passform/design/gradering 
Rörelsevidd Skillnaden mellan kroppsmåttet och plaggmåttet 
S Small 
Simulera Efterlikna visuell avprovning 
Strl Storlek 
XL Extra Large 
 
Prototypbenämningar: 
A-S Fysisk prototyp A, storlek Small 
A-XL Fysisk prototyp A, storlek Extra Large 
B-S 3D-prototyp B, storlek Small 
B-XL 3D-prototyp B, storlek Extra Large 
 
Provpersonsbenämningar: 
P-S Fysisk person, storlek Small 
P-XL Fysisk person, storlek Extra Large 
V-S Virtuell avatar, storlek Small 
V-XL Virtuell avatar, storlek Extra Large 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Företaget studien utförs mot har ett intresse av att arbeta med 3D-simulering som en typ av 
avprovning i produktframtagningsprocessen. I denna rapport undersöks det hur 3D-
avprovningar med Lectras 3D-programvara (Lectra 2018b) kan påverka framtagningen av 
sport-tights för ett modeföretag.  
 
Företaget har en lång tids erfarenhet av mode och sportkläder och jobbar med att ta fram 
plagg för flera olika målgrupper. Företaget gör mönsterkonstruktion på plats och kan därför 
påverka passformen av plaggen efter eget tycke. Vid framtagning av en ny produkt skapas ett 
mönster som går till en leverantör som syr upp en prototyp i grundstorleken och skickar 
tillbaka till företaget. Företagets konstruktör, designer och inköpare provar tillsammans av 
plagget på en docka eller provmodell och utvärderar vilka ändringar som skall göras och 
skickar ett uppdaterat mönster till leverantören som återigen syr upp en prototyp. Detta kan 
sedan repeteras flera gånger fram till att produkten är till belåtenhet. När grundstorleken för 
produkten är färdig ska även de övriga storlekarna av plaggets storleksserie sys upp för att 
kontrollera att graderingen fungerar som önskat. Detta kontrolleras genom att leverantören 
syr upp produkten i största och minsta (ibland fler) storlek och skickar till företaget som 
sedan kontrollerar att även dom är godkända. När produkten är godkänd ska den produceras 
för att sedan komma ut för försäljning.  

1.2 Problemformulering 

Företaget som har ett stort intresse av att börja arbeta med 3D-simulering för att påskynda 
produktframtagningsprocessen lägger i dagsläget mycket tid på att hantera inkommande 
prototyper. Mönsterkonstruktörens arbete i processen blir att efter varje avprovning uppdatera 
mönstret för att sedan behöva vänta på att leverantören ska skicka en ny prototyp med 
uppdateringarna. En prototyp kan behöva uppdateras flera gånger och tiden för den processen 
hade eventuellt kunnat reduceras med hjälp av att byta fysiska mot virtuella prototyper 
skapade i 3D. Färre prover bidrar sannolikt till kortare ledtider, färre transportsträckor samt 
minskar kostnaden för varuprover. För att i denna studie kunna använda sig av 3D måste 
programvaran kunna visa ett elastiskt material likt ett verkligt tyg utvalt för sport-tights. 
Litteratur kring hur Lectras 3D-programvara kan hantera elastiska material på ett kroppsnära 
plagg är i dagsläget begränsad. Sporttightsen ska vara väl åtsittande och programvaran 
behöver därför också kunna hantera en negativ rörelsevidd. Negativ rörelsevidd innebär att 
plaggets mått är mindre än det motsvarande kroppsmåttet. Detta behövs för att ge ett plagg 
med elastiskt material en åtsmitande och kroppsnära passform. Programvaran måste således 
rättvist kunna uppvisa hur ett kroppsnära plagg ter sig mot kroppen och om sömmar och 
skärningar hamnar där dom är tänkta. För att inte behöva kontrollera varje enskild storlek i 
storleksserien ligger fokus på den största storleken och grundstorleken.  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om 3D-simulering av sporttights för kvinnor kan 
påskynda produktframtagningsprocessen samt säkerhetsställa designen även för de graderade 
storlekarna. Studien görs med förhoppningen om att produktframtagningen blir mer effektiv, 
miljövänligare och kostnaderna för framtagningen av ett plagg reduceras.  

1.4 Forskningsfrågor 

Studiens syfte är uppnått när följande forskningsfrågor är besvarade.  
 

Ø Hur hanterar Lectras 3D-programvara plagg med negativ rörelsevidd i ett elastiskt 
material och upplevs den på samma sätt i verkligheten som i 3D-programvaran? 

Ø Vilka likheter och skillnader upplevs visuellt vid en fysisk gentemot en virtuell 
avprovning för grundstorleken samt den största storleken?  

Ø Är 3D-avprovning en fungerande metod för att effektivisera, sänka kostnaderna och få 
en mer miljövänlig produktframtagningsprocess av tights och hur verkar branschens 
intresse för metoden? 

1.5 Avgränsning 

Studien är endast inriktad på sport-tights. Studien tar upp rörelsevidden men utöver det 
kommer passformen för provpersonerna inte tas upp då det ej går visuellt jämföra med 3D.   
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2. Litteraturstudie  

2.1 3D Simulering 

För att kunna jämföra sporttightsen i 3D mot verkligheten används programvaran Lectra 
(2018b). I programvaran kan man prova av plagg samt se vart plagget drar och vart 
rörelsevidden är placerad. En studie gjord av Ancutiene (2014) testar hur 3D-simulation för 
en klänning med en rak siluett fungerar i relation till verkligheten. Studien gjordes på fyra 
kvinnor med mått inom samma storleksintervall och på mannekänger i Lectras Modaris 3D 
program med samma mått. Klänningen provades av i olika poser där personerna själva fick 
utvärdera vart plagget satt åt och hur rörelsevidden upplevdes. I 3D-programvaran gjordes 
sedan samma utvärdering i de olika poserna. Studien visade att den virituella avprovningen 
var tydlig när det gällde vart tyget på plagget stramar men rörelsevidden visade sig uppfattas 
olika. Det kan dock bero på psykologiska faktorer eftersom olika personer föredrar komfort 
mer än att plagget ska vara graciöst. Enligt författaren är 3D-avprovning ett bra alternativ för 
att kunna utvärdera passformen på ett relativt enkelt och snabbt sätt. Genom att använda 
denna avprovningsmetod kan tiden för framtagning av en produkt minskas och således kan 
också kostnaden för provhanteringen minskas. 
          
Song och Ashdown (2015) har genomfört en liknande studie med byxor på kvinnor. De har 
använt sig av 61 personer indelade i tre olika kroppstyper. Varje person har fått en byxa 
uppsydd efter sina kroppsmått och en 3D-scannad avatar av sig själva. I studien anser dom 
inte att 3D-avprovning är ett effektivt sätt att kontrollera passform trots att flera andra studier 
fått positiva resultat. De upplevde att byxans midjeplacering hamnade längre ner på 3D-
avataren än i verkligheten. Det framgår ej vilken programvara som används, men den visade 
mindre rörelsevidd och kunde inte heller visa veck och dragningar. 3D-simulering används 
idag av större företag som Target, Kohl’s och Levi’s och ska förkorta tiden för framtagningen 
av en produkt och även sänka den totala kostnaden. Författarna hänvisar till tidigare studier 
där 3D-avprovning sägs minska antalet fysiska prototyper till två istället för tidigare 
genomsnittet på tre till fem prototyper. Det minskar således tiden för framtagningen med 
cirka 50 procent. De nämner även att 3D-simulation kan vara till hjälp för kommunikationen 
mellan designern och mönsterkonstruktören för att kontrollera att man förstår varandra rätt 
(Song & Ashdown 2015).  
 
Ashdown och O'Connell (2006) påvisar att testa av passform för ett plagg är väldigt viktigt 
för att i slutändan nå det som ur företagets perspektiv anses vara en bra passform. Varje 
företag bör hålla sig till en storleksserie som är specifikt anpassad till deras målgrupp för att 
garantera att alla deras plagg är konsekventa. Första steget för att ta fram en grundstorlek är 
att bestämma vilken typ av kroppsform och vilka mått ens målgrupps generella kropp är. När 
grundmodellen är utvecklad kan den sedan graderas till flera storlekar (Ashdown & 
O'Connell 2006). Det finns även möjlighet för företag att använd sig av en nationell standard 
för kroppsmått för att kunna även få en konsekvens mellan olika företag i olika länder i deras 
storlekserier (Swedish Standards Institute 2017). Avprovning och kontroll av passform är 
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viktiga steg vid framtagningen av rapportens sporttights. Porterfield och Lamar (2017) menar 
att 3D-simulering har potentialen att eliminera många fysiska prototyper vid framtagning av 
kläder. Virtuell avprovning blir mer vanligt även om det idag inte finns många bevis på att 
det faktiskt förbättrar samarbetet mellan konstruktören och designern. Dock kan tyg ha olika 
fysiska egenskaper i olika riktningar och från område till område på materialet, dessutom kan 
samma tyg draperas olika mot kroppen beroende på hur mönsterdelen är utskuren vilket gör 
3D-simulering av klädesplagg komplicerad. Efterforskning visar att de faktorer som kan 
påverka 3D-simulationen negativt är hur tyget visualiseras i datorn, hur komplext plagget är 
samt vilken mannekäng man använder. En studie genomfördes därför för att undersöka hur 
den interaktiva processen med mönsterkonstruktion och avprovning kan påverkas. I studien 
användes Modaris 3D (Lectra 2018b). Olika plagg simulerades med målet att både designers 
och konstruktörer kan återge kommentarer för passform/utseende (som vid en verklig 
avprovning) för att sedan också korrigera plagget efter kommentarerna. Vid skapandet av en 
avatar var det enkelt för provpersonerna att justera viddmått men mått som till exempel 
ryggvidd och vidden mellan axlarna var svårare att justera. Detta resulterade i en viss 
förvrängning av avatarens utseende. Tyget som valdes för plaggen var en medeltjock 
bomullskvalitet eftersom det matchade de verkliga plaggens material. Dock upplevde 
provpersonerna att det virituella materialet inte liknade det verkliga. De märkte också att vid 
väldigt åtsittande partier av plaggen kunde det i 3D-programvaran bli stora hål i plaggen. Det 
kunde åtgärdas med att byta tygkvalitet från bomull till silke. Överlag var provpersonerna 
nöjda med vilka förändringar de hade gjort på det virtuella plagget även om dom upplevde 
det frustrerande att inte kunna ta i tyget. Resultatet av hur många av provpersonerna som 
faktiskt tyckte att 3D var bra för avprovningen var väldigt spridda. Två av fem designers 
tyckte definitivt att det var en bra metod, två andra tyckte det var dugligt och en tyckte inte 
alls att det var användbart. Fyra av de fem konstruktörerna tyckte att avprovningen var ett bra 
komplement för kommunikationen mellan design och konstruktören. De tyckte överlag att 
avataren och materialets validitet är ett krav för att kunna lita på programvaran och att mer 
erfarenhet är behövligt (Porterfield & Lamar 2017).  
 
Det finns ett brett utbud av litteratur inom 3D men det råder brist på studier om hur elastiska 
material fungerar när de simuleras. För att 3D ska fungera för ett företag med olika typer av 
material krävs det att det är kompatibelt med både stumma och stretchiga material och studier 
för detta bör skapas. 

2.2 Tights  

Att träna med tights har flera fördelar. Beroende på konstruktion och materialval fungerar 
dom ungefär som ett “andra skinn”. De har möjlighet att hålla användaren varm även under 
de kallare månaderna, vara lätta att bära, skydda mot regn och vind och transportera bort svett 
(Halse 2018).  Ett par bra tights ska enligt Joyner (2018) sitta på plats, täcka hela benen och 
vara gjorda i ett syntetmaterial för att kunna transportera bort fukt så användaren kan vara 
fortsatt vara bekväm. Innehåller tightsen bomull finns en stor risk för att användaren kommer 
känna sig svettig och obekväm. Det ultimata materialet är ett elastiskt material som formas 
efter kroppen, är gjort helt i syntet och kan i vissa fall ha paneler av nät i varptrikå, så kallad 
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mesh, för att få ökad andningsförmåga. För att inte riskera att tightsen åker ner under 
träningen är det bra med en bred linning som håller plagget på plats. Vivolicious (2017) 
preciserar mer exakt för vad som önskas i ett par tights för löpning. De behöver, förutom det 
nämnt ovan, vara tunna, slitstarka, ha få och platta sömmar, följa kroppens rörelser och klara 
många tvättar.  
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3. Metod  

3.1 Litteratur för konstruktion 
I denna rapport där ett par sport-tights har tagits fram har olika litteratur använts i olika 
stadier. För att från starten få rätt balans i byxan skapades en byxgrund med hjälp av Öberg 
och Ersmans (1999) grundmönster för byxor. Den konstruktionen låg sedan som referens i 
programvaran under hela framtagningen i ett orörligt lager för att hela tiden kunna ha kontroll 
på tightsens ursprungliga balans. Litteratur för specifikt tights är begränsad och därför 
användes istället en grund för leggings (Aldrich 2015) tillsammans med Armstrong (2006) 
för att skapa tightsgrunden. Leggings är enligt Aldrich (2015) en kroppsnära byxa oftast i 
trikå vilket innebär en liknande passform som studiens tights. Kroppsmåtten för 
grundstorleken och graderingsintervallerna hämtades ur Swedish Standards Institute (2017). 
Mönstret togs fram i programvaran Lectra Modaris (Lectra 2018a).  

3.2 Validering av studien  

För att validera studien genomfördes tre kvalitativa undersökningar med olika strategiska 
urval av deltagare. Flera liknande studier har tidigare gjorts av bland annat Porterfield och 
Lamar (2017) och Song och Ashdown (2015) med liknande syfte men annorlunda metoder 
med fler provpersoner. I båda studierna visade dom att 3D-simulering i många fall inte är 
ultimat för att validera passform. I denna studie låg fokuset främst på det visuella och inte 
passform.  
 
Samtliga undersökningar i denna studie gjordes med hjälp av Lectras programvaror Modaris 
(Lectra 2018a), Modaris 3D (Lectra 2018b) och en verklig provperson. Två avatarer i 3D 
utvecklades för att få samma mått som de två personerna (tabell 1) som användes som 
provmodeller. Båda provmodellerna har godkänt att medverka i undersökningen och var 
under hela studien anonyma. En teknisk plaggskiss (figur 1) för hur tightsmodellen skulle se 
ut skapades med inre formade skärningar/paneler och framflyttad sidsöm. Med skissen som 
utgångspunkt skapades sedan ett mönster från den tidigare framtagna grundkonstruktionen. 
När mönstret var färdigställt syddes tightsen upp både fysiskt och virtuellt i 3D. Mönstret för 
båda prototyperna är således identiska. 
 
Tabell 1 - Mått på provperson och avatar för storlek S och XL 

Mått Kroppsmått - Small (P-S & 
V-S) 

Kroppsmått - Extra Large (P-
XL & V-XL) 

Midjevidd 69,5 83 

Höftvidd 79 105 

Stussvidd 93 120 
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Lårvidd 54,5 75 

Knävidd 36 48 

Ankelvidd 22 25 

Innerbenslängd 78 78 

 
Figur 1 - Teknisk plaggskiss för tightsmodell 

3.2.1 Undersökning 1 

En avprovning gjordes för sport-tightsen (grundstorlek och största storlek) både fysiskt och 
virtuellt i Modaris 3D . Resultatet av prototyperna (A-S, A-XL, B-S och B-XL)  utvärderades 
med hjälp av tre personer med erfarenhet inom området med en tillhörande skiss (Bilaga 1) 
och ett avprovningsprotokoll (Bilaga 2). Den virtuella och fysiska avprovningen utvärderades 
var för sig för att inte fokusera på att jämföra modellerna med varandra. Undersökningens 
syfte var att jämföra om den fysiska avprovningen och den virtuella visar samma likheter och 
skillnader gentemot skissen. Deltagarna fick betygsätta varje punkt i protokollet för varje 
prototyp för att också med hjälp av poängen jämföra om resultateten visar samma.  

3.2.2 Undersökning 2 

En enkätundersökning skapades med syftet att deltagarna skulle utvärdera skillnaderna 
mellan tightsen på en riktig fysisk person gentemot 3D-avataren med samma kroppsmått för 
samtliga prototyper (A-S, A-XL, B-S och B-XL). Undersökningen gjordes av 15 deltagare 
med arbetslivserfarenhet inom avprovning. Resultatet av undersökningarna sammanfattades i 
olika diagram för att tydligare kunna utläsa resultatet. 

3.2.3 Undersökning 3 

Provpersonerna (P-S och P-XL för tightsen fick fylla i på en tightsmall (figur 2) vart dom 
upplevde att tightsen (prototyp A-S och A-XL) satt åt mest respektive minst med hjälp av 
olika färger. I Modaris 3D togs även där fram en bild över tightsen (prototyp B-S och B-XL) 
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markerat med vart/hur mycket rörelsevidd det var. Resultaten jämfördes sedan för att 
utvärdera validiteten av funktionen i Modaris 3D .  
 

 
Figur 2 – Rörelseviddmall med färgbeskrivning - Blå: Minst åtsittande, Vit: Medel åtsittande, Röd: Mest åtsittande 
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4. Resultat 
I resultatet presenteras de slutgiltiga måtten för tightsen samt utgången av de olika 
undersökningarna.  

4.1 Konstruktion och material   

Konstruktionen utformades med måtten presenterade i tabell 2. Då samma mönster användes 
för både de fysiska prototyperna och de virtuella är måtten dem samma. Materialet som 
användes för den fysiska prototypen var 90 procent nylon med 10 procent elastan. Samma 
material användes för den virtuella prototypen dock kunde ej procentandelen ses specificerad 
i programvaran.  
 
Tabell 2 – Plaggmått för fysisk och virtuell prototyp i S och XL 

Mått Plaggmått - Small (A-S, B-
S) 

Plaggmått - Extra Large 
(A-XL, B-XL) 

Midjevidd 64,5 85,5 

Stussvidd 72,5 98,5 

Lårvidd 46,5 61 

Knävidd 28 37 

Ankelvidd 18 21 

Innerbenslängd 66 66 

4.2 Analys av undersökningar 

Vid hänvisning till mönsterdelar/paneler se bilaga 1 för deras namn eller nummer. 

4.2.1 Undersökning 1  

Tre olika deltagare med olika bakgrund. En lärare med tidigare erfarenhet inom 
momentsömnad och mönsterkonstruktion, en student från designteknikerutildningen på 
textilhögskolan i Borås och en lärare som tidigare har jobbat som designer och har stor 
erfarenhet av avprovningar och tolkning av plaggskisser. För att genomföra analysen har den 
fysiska prototypen för varje storlek jämförts med den virtuella. Deltagarna har kunnat se 
samtliga prototyper var för sig och vrida på dem i olika vinklar. 
 
Deltagarna fyllde i protokollet (Bilaga 3:1–3:3) och en sammanställning av kommentarerna 
och poängen för storlek S visas i tabell 3. Vid jämförelse av kommentarerna från den fysiska 
mot den virtuella finns både likheter och skillnader. De skillnader som blir tydliga är 
placeringen av panelerna på längden som inte syns på den fysiska avprovningen men syns i 
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3D-programmet. Prototyperna fick även motsatta kommentarer för rörelsevidden kring 
vaderna där den på den fysiska avprovningen var för åtsittande men för stor i 3D. Sidsömmen 
var krokig i 3D men mer rak i verkligheten. Programmet kunde däremot tydligt visa 
proportionerna för samtliga delar. Till exempel visade båda avprovningarna att sidsömmen 
inte syntes framifrån på det sätt som skissen visade. Skissen från sidan stämde bra med 
resultatet men panelen i sidan är för liten för att synas framifrån vilket tyder på att skissens 
utformning inte var möjlig från första början. 
 
Tabell 3 - Sammanfattat avprovningsprotokoll, Strl S. Poängskala 1-5, 1=dålig, 5=utmärkt (bilaga 3:1-3:3) 

Prototyp Fysisk prototyp, A-S Virtuell prototyp, B-S 

Fokusområde Medelpoäng 
1-5 

Kommentarer Medelpoäng 
1-5 

Kommentarer 

Är plaggets rörelsevidd 
jämt 
fördelad? 

4,0 Tighta vid vaderna. 4,3 Stora vid vaderna. 

Hur är tygets släthet mot 
kroppen? 

4,7 Ok. 4,3 Aningen bubblig vid 
vaden och i midjan. 

Hur är linningens balans 
i midjan? 

5,0 Bra 4,7 Bra. Bör gå upp lite mer 
mitt bak.  

Hur är passformens 
helhet? 

4,3 Ok 4,3 Bra men bubblig på vissa 
ställen. 

Överensstämmer 
linningens utseende 
(höjd och skärningar) 
med skissens? 

4,0 Högre än skiss 3,7 Högre än skiss.  

Överensstämmer 
sidsömmens placering 
mot skissens? 

4,0 Stämmer i sidan men 
ej med skissen mot 
fram och bak. 

3,7 Sidsömmen ligger längre 
bak än skissens. Syns ej 
framifrån som den ska 
göra enligt skissen. 

Överensstämmer 
panelernas position mot 
skissens? 

3,3 Nej, på grund av 
panelernas 
proportioner.  

3,7 Nej, knäpanelen (6) och 
panelen ovanför knäet (5) 
sitter längre ner än på 
skissen och panelernas 
proportioner stämmer ej. 

Överensstämmer 
panelernas 
proportioner med 
skissens? 

3,3 Panelen (5) ovanför 
knäet är för stor och 
rak i nederkant. 
Knäpanelen (6) är  
för liten och rak. 

3,7 Panel 5 är för lång och 
böjd. Panel 6 är för kort 
och rak 

Överensstämmer 
tightsens 
skärningar gentemot 
varandra 
med skissens? 

3,7 Ja, förutom vid panel 
5 och 6. 

3,3 Sidsömman är inte heller 
så rak som på skissen.  
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Överensstämmer 
benlängden mot 
skissens? 

4,3 Ja. 4,7 Aningen för långa. 

  
Samma sammanställning (tabell 4) av kommentarer och poängen har skapats för storlek XL. 
Liknande skillnader visas även för den stora storleken men med vissa undantag. För XL visar 
den visuella passformen sig olika för de två avprovningarna. På den fysiska personen såg 
plagget ut att vara stor vid höft och knän medan det var mer kroppsnära i 3D. På person såg 
även midjan låg ut och sidsömmen visade sig väldigt krokig till skillnad från i 3D. Likheterna 
var precis som i storlek S att panelerna visade sig vara fel storlek gentemot skissen. För XL 
visade även båda avprovningarna att formen för skärningarna blev rakare än skissens. Båda 
avprovningarna visade också att tightsen sluttade mitt bak, att sidpanelen var för liten och att 
linningen såg lägre ut än skissens. 
 
Tabell 4 - Sammanfattat avprovningsprotokoll, Strl XL. Poängskala 1-5, 1=dålig, 5=utmärkt (bilaga 3:1-3:3) 

Prototyp Fysisk prototyp, A-XL Virtuell prototyp, B-XL 

Fokusområde Medelpoäng 
1-5 

Kommentarer Medelpoäng 
1-5 

Kommentarer 

Är plaggets 
rörelsevidd jämt 
fördelad? 

3,3 Stor vid höften och 
knäna. 

4,7 Ja. 

Hur är tygets släthet 
mot kroppen? 

4,0 Rynkor vid höft och 
knän. 

4,7 Bra. 

Hur är linningens 
balans i midjan? 

3,7 Låg i midjan jämfört med 
skissen, dras ner mitt bak. 

3,7 Sluttar ner mitt bak och 
även fram 

Hur är passformens 
helhet? 

4,3 Ser bekväm ut, rynk vid 
höften, kort back rise.  

4,7 Bra. 

Överensstämmer 
linningens utseende 
(höjd och skärningar) 
med skissens? 

4,3 Lägre än skissen. 4 Lägre än skissen. 

Överensstämmer 
sidsömmens 
placering mot 
skissens? 

3,3 Krokig linje, drar mot 
fram 

4,3 Bra men något spetsig 
vid linningen 

Överensstämmer 
panelernas position 
mot skissens? 

3,7 Nej, på grund av 
panelernas proportioner 

3,7 Nej, panelen över knäet 
(5) och knäpanelen (6) 
är för långt ner. 

Överensstämmer 
panelernas 
proportioner med 
skissens? 

3,7 Sidpanelen (3) är för liten 
syns ej framifrån, 
knäpanelen (5) är mycket 
för liten 

3,7 Sidpanelen (3) är för 
liten och syns ej 
framifrån, panelen över 
knäet (5) är för böjd i 
ovankant och rak i 
nederkant.  
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Överensstämmer 
tightsens 
skärningar gentemot 
varandra 
med skissens? 

4,0 Ja, förutom deras 
proportioner och 
placeringar.  

4 Skärningar vi 
sidpanelen (3) syns ej 
framifrån, formen på 
skärningen mellan panel 
5 och 6 är otydlig. 

Överensstämmer 
benlängden mot 
skissens? 

5,0 Ja. 5,0 Ja. 

4.2.2 Undersökning 2 

15 deltagare med olika lång erfarenhet av avprovning genomförde undersökningen (bilaga 
4:1–4:9) med hjälp av bilder (bilaga 5–6) från avprovningarna. Erfarenheten av 3D var bland 
deltagarna väldigt utspridd. De flesta av deltagarna hade ingen tidigare erfarenhet av 3D-
avprovning eller ansåg att de hade lite erfarenhet. Några få ansåg sig vara mycket erfarna.  
 
För grundstorleken S upptäcktes flera skillnader men trots det bedömde deltagarna inte 
skillnaderna som stora utan relativt små (figur 3). Vissa upplevde nästan ingen skillnad alls 
mellan prototyperna. Vid jämförelsen upplevde deltagarna att skillnaderna för 3D-
avprovningen var att lårpanelernanas form såg mer formade ut, plagget verkade sitta lösare i 
midjan och vid ankeln, grenhöjden bak såg kortare ut, panelerna vid vaderna var placerade 
längre ner, sidpanelen var större och mer formad, linningen var rakare och hade en 
annorlunda vinkel vid sidsömmen, benlängden ser längre ut och sidsömmarna syntes inte lika 
mycket framifrån.  
 

 
Figur 3 - Sammanställning av poängresutlat (skala 1-4) från enkätsvar för jämförelse av fysisk mot virtuell 
avprovning för strl S  

 
 
Vid jämförelsen av den större storleken XL bedömdes skillnaderna vara mer spridda mellan 
deltagarna (figur 4). Vid den virtuella avprovningen upplevde deltagarna att midjan var låg 
och grensömmen för kort fram, linningen var rakare och högre, panelerna över knäna var 
mindre och satt längre ner, knäpanelerna är längre ner, de formade panelerna visade olika 
mycket form, grensömmen bak upplevdes längre och benlängden var längre. Deltagarna 
upplevde överlag att tightsen satt bättre på 3D-avataren än på provpersonen på grund av hur 
slätt resultatet visades i programvaran. 
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Figur 4 - Sammanställning av poängresutlat (skala 1-4) från enkätsvar för jämförelse av fysisk mot virtuell 
avprovning för strl XL 

 
 
Efter undersökningen ombads även deltagarna besvara hur dom generellt upplevde 
skillnaderna mellan de båda avprovningarna utan tillhörande bilder. För storlek S gav 
deltagarna liknande (figur 5) men aningen högre betyg än tidigare snitt (figur 3). Storlek XL 
visade att deltagarna var mer positiva till 3D (figur 5) än vad det tidigare snittet (figur 4) 
visade. Deltagarna fick också besvara frågan om dom själva tycker att 3D-simulering är en 
fungerande metod för avprovning av tights, varav 66,7 procent svarade ja. En lika stor 
procentandel kunde även själva tänka sig att använda sig av 3D-avprovning. På frågan om i 
vilket stadie de helst hade velat använda 3D-avprovning svarade flera av deltagarna att de 
passar bäst i ett tidigt i utvecklingen. Då för att kunna undvika onödiga prover, se 
proportioner, kontrollera skärlinjer och avstämma att designen blir som tänkt (bilaga 4:1–
4:9).  

 
Figur 5 - Enkätsvar för deltagarnas generella uppfattning av 3D-simulering som avprovningsmetod, strl S och XL 

 
 

4.2.3 Undersökning 3 

Provpersonerna fyllde i en skiss (figur 2) vart dom ansåg tightsen vara mest respektive minst 
åtsittande. Modaris 3D-funktion för rörelsevidd visade med samma färger hur rörelsevidden 
var fördelad på avataren. Vid jämförelse av den fysiska mot den virtuella avprovningen för 
både S och XL visades få likheter (figur 6 och 7). För storlek S visade den virtuella 
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avprovningen att den skulle vara väldigt åtsittande över stussen och lösare längst ner på 
benen, medan vid den fysiska avprovningen tydde på det motsatta. För storlek XL visade 3D 
att midjan och stussen skulle vara mest åtsittande och lösast vid vaden men vid den fysiska 
avprovningen visade bilderna även här motsatt resultat.  

       
Figur 6 - Rörelsevidd provmodell (vänster) mot 3D (höger), strl S 

 

         
Figur 7 - Rörelsevidd provmodell (vänster) mot 3D (höger), strl XL 
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5. Resultat- och metoddiskussion 
Vid framtagning av avatarer upplevs det komplicerat att få kroppen att efterlikna den fysiska 
med hjälp av bara måtten. Samma problem identifierades i Porterfield och Lamars (2017) 
studie där dom tar upp att det går att ändra omkretsmått som till exempel bystvidd men inte 
ryggbreddsmåttet eller axelbredden. I programvaran Modaris 3D är möjligheterna att 
manipulera avataren hur man vill begränsade. När ett mått ökas finns inte möjlighet att 
påverka hur ökningen fördelas. Till exempel vid ökning av höftvidd ökas det mer eller 
mindre jämt runt hela höften vilket kan anses vara ett problem om personen den ska 
efterlikna egentligen har den extra vidden över magen. Detta är främst ett problem för dom 
större storlekarna och hade eventuellt kunnat lösas med hjälp av 3D-kroppsscanning. I 
studien av Song och Ashdown (2015) användes just 3D-kroppscanning vid avprovning av 
byxor. Då blir kroppen den exakt samma som provpersonen och borde således visa ett mer 
likt resultat. Även om deltagarna i studien inte upplevde resultatet som optimalt vore det för 
denna studien, med ett annat typ av plagg, intressant att se om det skulle visa ett mer rättvist 
resultat.  
 
Att få till ett korrekt material för 3D-prototypen är problematiskt. 3D-programmet har ett 
antal tyger man som användare kan välja mellan. Tygerna beskrivs med vilka material dem 
ska efterlikna. I studien har materialet benämnt nylon blandat med elastan använts. När det 
inte går att jämföra tyget i datorn mot det fysiska är det svårt att veta om dem stämmer 
överens och har samma elasticitet. Som tidigare beskrivet i resultatet överensstämmer inte 
tightsens benlängd och panelernas skärningar på benen hamnar också längre ner än det 
verkliga resultatet. Benlängden på avatarerna och provpersonerna är lika långa och därför 
tyder det på att tyget i 3D är en möjlig felkälla till varför tightsen blir för långa. 
Rörelsevidden för studien har visat sig vara felaktiga i 3D och eventuellt beror även det på 
materialet i programvaran. Studien av Porterfield och Lamar (2017) påvisar att Modaris 3D:s 
materialbenämningar inte alltid överensstämmer helt och hållet med verkligheten eller vad 
man som användare förväntar sig. Det kan vara anledningen till de upplevda problemen. 
Möjligtvis hade längdproblemet kunnat undvikas genom att se till att plagget i 3D inte är 
töjbart på längden utan endast på bredden. Dock riskerar det att bidra till andra svårigheter. 
Ett företag som använder sig av 3D-avprovning som stöter på samma problem kommer inte 
upptäcka felet förrän provplagget från leverantören har anlänt. Risken finns att konstruktören 
väljer att korta byxan och höja dess paneler för att få resultatet rätt i 3D, men när den fysiska 
prototypen kommer är den istället för kort och panelerna är för högt upp. Om konstruktören 
väljer att lita på rörelseviddsbilden från 3D skulle plagget dessutom bli ännu mer åtsittande 
där det redan är åtsittande och tvärt om.  Använder företaget sig ofta av samma eller lika 
tyger och konstruktören lär känna programvaran och dess material kan troligtvis 3D visa en 
mer realistisk bild av tightsen. Resultatet för studien hade kanske varit annorlunda om 
författaren var mer erfaren av 3D-avprovning för plagg i elastiska material. 
 
Som tidigare konstaterat är det begränsat med litteratur för 3D-simulering av plagg med 
elasticitet. Om det är materialet från Lectras materialbibliotek i 3D som påverkar det felaktiga 
resultatet för rörelsevidden är utan närmare efterforskningar svårt att få ett svar på. Teorier 
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om varför programvaran visar motsatta värden kan eventuellt bero på ett programfel i 3D. För 
att kontrollera validiteten i funktionen skulle den troligtvis behöva testas på fler elastiska 
plagg på fler personer. När det kommer till just en känsla för vad som är bra passform, som 
rörelsevidden i detta läget är en del av, beror det också mycket på vad just provpersonen i 
fråga har för egna åsikter kring just vad som är komfortabelt (Ancutiene 2014). Därför skulle 
det finnas en bra vinst i att vidare studera detta genom att utöka antalet provpersoner för att få 
ett bredare resultat på just rörelsevidden.  
 
För att utveckla denna studie ytterligare och göra den mer pålitlig ur flera perspektiv skulle 
den kunna utökas med flera olika modeller, prototyper samt fler konstruktörer i samtliga 
studier. Det skulle även vara bra om fler konstruktören med olika erfarenhet själva gör 3D-
simulationen för att se om alla får på tightsen på avataren likartat. Man kan lätt uppleva under 
påklädnaden att det går att dra på tightsen lite hur man vill, och speciellt med just nederdelar 
då det är svårt att känna hur högt dom skall dras upp. Med mer vana och rutin skulle 
konstruktören troligtvis kunna lära känna programvaran och således få på tightsen rätt vilket 
bekräftas i studien av Porterfield och Lamar (2017) där det nämns att det behövs erfarenhet 
av 3D-simulering för att det ska kunna fungera som avprovningsmetod.  
Tidigare studier av både Song och Ashdown 2015 och Porterfield och Lamar (2017) påvisar 
att 3D-simulering har möjligheten att minska produktframtagningstiden väsentligt och vara 
till hjälp i kommunikationen mellan designern och konstruktören. Kravet för att det faktiskt 
ska fungera är dock att 3D-simuleringen ska vara så pass pålitlig att den hjälper och inte 
missleder konstruktören. I denna studie är resultatet om 3D-avprovning till viss del 
missledande då den visuella passformen inte alls är pålitlig. Det som däremot verkar fungera 
är använda 3D-simuleringen som ett smakprov på hur designen av plagget faktiskt kan 
komma att se ut. Det kunde tidigt ses att skissens sidpanel inte var möjlig att få så pass smal 
som sidskissen visar när den samtidigt ska synas fram och bakifrån. Ett sånt problem som har 
uppstått på grund av fel i skissen kunde således upptäckas redan i början av processen. Man 
kan sålunda upptäcka tidigt att designen inte alls blev som man tänkt och då göra 
förändringar utan dagar/veckors väntetid på att få nästa prototyp. Med det som resultat bör 
det vara möjligt att minska antalet prototyper produktframtagningsprocessen med hjälp av 
3D-simulering. Med färre prototyper blir ledtiderna förhoppningsvis kortare och antalet 
fysiska försändelser till företaget minskas.  
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6. Slutsats 
 

Ø Hur hanterar Lectras 3D-programvara plagg med negativ rörelsevidd i ett elastiskt 
material och upplevs den på samma sätt i verkligheten som i 3D-programvaran? 

Studien visar att 3D-programvaran inte visar den negativa rörelsevidden rättvist för tightsen 
när det gäller programvarans funktion för rörelsevidd. Även när det kommer till det vad ögat 
ser vid jämförelse av de fysiska tightsen gentemot dom virtuella visar inte programvaran 
heller där en egentlig bild av hur tightsens rörelsevidd ser ut.  
 

Ø Vilka likheter och skillnader upplevs visuellt vid en fysisk gentemot en virtuell 
avprovning för grundstorleken samt den största storleken?  

För grundstorleken är den allra största skillnaden att tightsen i 3D upplevs längre och 
panelerna hamnar således längre ner än i verkligheten. Att rörelsevidden visar helt motsatta 
värden är också en stor skillnad. Skärningarna får aningen annorlunda form vid sidsöm, 
paneler och linning. Proportionerna för panelerna överensstämde även om sidsömmen inte 
syns lika tydligt framifrån i 3D som i verkligheten. Även om olikheterna fanns upplevdes de 
inte som stora.  
 
För den största storleken är olikheterna mer påtagliga än för grundstorleken men till stor del 
visar dem på samma skillnader. Rörelsevidden är även här motsatt och tightsens längd är för 
lång. Midjan hamnar högre upp i 3D än i verkligheten och linningens placering och 
proportioner hamnar olika. Panelen över knäna upplevs vara annorlunda men resterande visar 
lika proportioner. Det som mer visar sig likt är att tightsen både i 3D och fysiskt sluttar mitt 
bak och båda prototyperna visar att skärningarna vid panelerna inte är tillräckligt rundade.  
 

Ø Är 3D-avprovning en fungerande metod för att effektivisera, sänka kostnaderna och 
få en mer miljövänlig produktframtagningsprocess av tights och hur verkar 
branschens intresse för metoden? 

Enligt studiens resultat är 3D-simulering fungerande när det kommer till designen men inte 
för mönstrets passform. Intresset för att använda sig av 3D-avprovning som 
avprovningsmetod finns och dom flesta deltagarna visar att dom ser positivt på metoden. 
Främst då tidigt i processen för att stämma av designen på plagget och kontrollera om plagget 
är på väg åt det resultat man i slutändan vill uppnå. Att använda en metod som effektiviserar 
produktframtagningen bidrar till färre transportsträckor som högst troligt gör framtagningen 
miljövänligare. Färre prototyper och kortare ledtider är synonymt med mindre arbetstid per 
produkt och således också billigare att producera. 
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7. Slutord 
Förhoppningen med studien var att undersöka om 3D-avprovning kan bidra till färre 
prototyper som skickas mellan företaget och leverantören för att produktframtagningen ska ta 
mindre tid, bli mer miljövänlig och kosta mindre. På företag där det tas fram flera nya plagg i 
veckan, och varje plagg ska i sin tur provas av och ändras flera gånger, blir det i längden 
extremt många prototyper som skickas fram och tillbaka. Kan varje eller vartannat plaggs 
prototypantal minskas ner med någon enstaka prototyp blir det på lång tid en betydande 
summa av leveranser som ej behövs göras. Resultatet av studien visade sig vara relativt 
fungerande för det visuella men när det kom till rörelsevidden var resultatet missvisande. 
Resultatet visar att om man har kunskap och erfarenhet om hur 3D-programvaran fungerar 
kan det vara ett bra hjälpmedel. Studiens syfte med att undersöka huruvida 3D-avprovning är 
ett alternativ som avprovningsmetod och kan påskynda plaggframtagningsprocessen anses 
således vara uppnått. 
 
Fortsatt forskning kring andra plagg i elastiska material och för andra målgrupper hade varit 
intressant att ta del av då bristen på detta upptäcktes under studien. Denna studie visar upp ett 
missvisande resultat för rörelsevidden och därför vore det intressant att få en tydlig förklaring 
och vägledning genom ytterligare forskning för hur man kan undvika ett sådant resultat. Det 
hade även varit intressant att se om andra användare av Lectras 3D-program hade fått samma 
resultat av eftersom påklädnaden i 3D påverkas av användarens erfarenhet och tycke.   
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Bilaga 1 - Skiss med panelbeskrivning och numrering 
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Bilaga 2 - Avprovningsprotokoll 
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Bilaga 3:1 - Avprovningsprotokoll D1 
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Bilaga 3:2 - Avprovningsprotokoll D2 
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Bilaga 3:3 - Avprovningsprotokoll D3 
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Bilaga 4:1 – Enkätundersökning 

 

  



7 
 

Bilaga 4:2 – Enkätundersökning 
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Bilaga 4:3 – Enkätundersökning 
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Bilaga 4:4 – Enkätundersökning 
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Bilaga 4:5 – Enkätundersökning 
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Bilaga 4:6 – Enkätundersökning 
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Bilaga 4:7 – Enkätundersökning 
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Bilaga 4:8 – Enkätundersökning 
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Bilaga 4:9 – Enkätundersökning 

  



15 
 

Bilaga 5 - Avprovningsbilder från fysisk avprovning 
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Bilaga 6 - Avprovningsbilder från 3D-simulering 
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