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Förord   
Projektet som har genomförts är ett examensarbete om 15 högskolepoäng på

maskiningenjörsprogrammet, vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet har 

pågått under vårterminen 2019. Det har varit ett otroligt spännande och lärorikt 

projekt där teknik har använts med förhoppning att på sikt minska psykisk ohälsa 

och stress kring de kroppsideal skyltdockor framhäver.  

Vi vill rikta ett stort tack till Johanna Jansson, kommunikationsspecialist och 

universitetsadjunkt på Högskolan i Halmstad för hennes engagemang och 

stöttning under hela perioden. Vi vill också tacka Martin Bergman, doktorand och 

materialdesigner för hans otroliga förmåga att få saker att fungera, men även för 

handledningen han har gett oss under projektets gång, samt i samarbetet med 

FabLab. Ett stort tack skall även riktas till Johan Torstensson, VD på 

Cityfastigheter Halmstad som bistått oss med en central och tillgänglig lokal att 

genomföra projektet i. Tack även till Loisa Cedergren, biomekaniksingenjör på 

Hälsoteknikcentrum Halland, som har gett oss ett otroligt stöd vad det gäller 

metoder, urvalsprocess och stöd när problem har uppstått. Tack också till Joakim 

Wahlberg och Tim Malmgren, studenter vid Högskolan i Halmstad och 

styrelsemedlemmar i FabLab Student, för ert stöd och era råd gällande 

teknikkunskaper och materialinköp för projektet.  

Vi vill också tacka Kristian Åkergren, reporter på SVT Nyheter Halland för sitt 

initiativ och engagemang att göra reportage för SVT Halland, som även 

uppmärksammades och spreds över hela Sverige på rapportsändning.  

Sist men absolut inte minst, tack till samtliga medverkande som har ställt upp för 

3D-scanning i detta projekt, utan er hade det här arbetet inte varit möjligt.  



Sammanfattning 
Följande innovativa arbete har gjorts i syfte och ambition att förändra dagens

skyltfönster genom att använda ny, avancerad teknik. En datainsamling i stående 

position på 52 individer, kvinnor och män, har genomförts för att erhålla en 

repertoar av strukturella antropometriska mått. Det har även framtagits och 

uträknats en jämförelse vad gällande kroppslängd och höftbredd mellan dagens 

skyltdockor och de verkliga individerna, för att få kännedom om hur mycket 

dessa skiljer sig ifrån varandra. Teknologierna som arbetet behandlar är 3D-

scanning med strukturerat ljus för insamling av kroppsmått och 3D-skrivare för 

tillverkning av en fullskalig skyltdocka. Arbetet har resulterat i en datainsamling, 

där det tydligt framgick att kvinnliga skyltdockor ligger längst ifrån verkligheten i 

jämförelse med insamlade data, gällande kroppslängd och höftbredd. Lättare 

statikberäkningar för infästningsmekanism har utförts för att få kännedom om hur 

mycket kardborre som krävs vid en viss påläggningskraft. Projektet har 

förhoppningsvis även skapat och satt igång diskussioner kring hur den digitala 

tekniken kan förändra samhället, samt utgör förslag på integrering till andra 

tillämpningar inom ingenjörsområdet, såväl på en arbetsmarknad som för vidare 

forskning. 



Abstract  
This thesis presents an innovative work with advanced technologies with aim and 

ambition to change the storefronts. The work has generated a data collection of 

anthropometric measurements in a standing position, of 52 individuals, men and 

women. A comparison has been made for hip width and stature (body height) 

between mannequins and individuals, to get knowledge about how much these 

measurements differ. The results indicate that there is a bigger difference between 

the women. Technologies that has been used are 3D-scanning with structured light 

for collecting data and 3D-printer for manufacturing of a full-size mannequin. The 

work has resulted in a data collection, static calculations to know how much 

burdock to use at a certain force application and a design of a mannequin in full 

scale. The project has hopefully also generated a discussion about how digital 

technology can change society and how to integrate the technologies into other 

applications in the field of engineering, both in a labor market and for further 

research.  
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1. Introduktion

Detta kapitel behandlar projektets bakgrund, syfte och mål. Det anger även 

projektets problemdefinition och avgränsningar. 

1.1   Bakgrund 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) har den svenska befolkningens 

självskattade mående totalt sett förbättrats något mellan åren 2004 och 2016. 

Samtidigt utgör psykisk ohälsa grunden till cirka 46% av alla pågående 

sjukskrivningar i Sverige, och denna orsak till sjukskrivning ökade med 

alarmerande 129% från juni 2011 till halvårsskiftet 2017 (Försäkringskassan, 

2017). Hos den unga befolkningen syns en markant ökning av den psykiska 

ohälsan (Folkhälsomyndigheten, 2018). Som orsaker anges ökade krav och även 

extern såväl som intern press, kring hur vi ska vara, bete oss och se ut. 

Projektet har som ambition att förändra dagens skyltdockor med sådana som 

avbildar verkliga individer. Detta i en strävan att minska människors stress och 

påminna om hur människor ser ut i verkligheten med avseende på 

folkhälsomyndighetens redogörelse. Projektet vill se den verkliga diskrepansen i 

antropometri mellan ett urval av individer i Halmstad och de skyltdockor som 

finns i stadens skyltfönster, då forskning tyder på att den genomsnittliga 

kroppsstorleken på kvinnliga skyltdockor anknutet till BMI, representerar en 

mycket underviktig kvinna. (Eric Robinson & Paul Aveyard, 2017). För att 

ersätta de skyltdockor som presenteras i 2000-talets skyltfönster och representera 

hur individer i Halmstad ser ut, nyttjas 3D-scanning, antropometriska och 

statistiska beräkningar samt 3D-printing.   

Antropometri är en del av området ergonomi där människans kroppsmått 

behandlas. Det innefattar vetskap om människans kroppsmått gällande storlek, 

form, styrka och arbetsförmåga. Ordet antropometri kommer från 

grekiskans anthropos - människan och metons - mått (Pheasant & Haslegrave, 

2006). Bohgard, Karlsson, Lovén, Mikaelsson, Mårtensson, Osvalder & Rose 

Ulfvengren (2015) lyfter Albert Dürer (1471–1528) som den som först kartlade 

människans mått och egenskaper. Författarna klargör även att syftet med att 

använda antropometri i en utvecklingsprocess, är att på ett kontrollerat 

systematiskt sätt kunna skapa den produkt som skall utvecklas, så att den fysiskt 

passar de tänkta användarna. I projektets fall används antropometri för att ge en 

rättvis bild av hur användarna, dvs individer i Halmstad faktiskt ser ur. Det 

används även för jämförelser mellan antropometrisk datainsamling av 

skyltdockor och de scannade individerna.   
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1.1.1 Uppdragsgivaren 

I samverkan med Halmstad City och citybutiker i Halmstad har projektet 

(Fönster Mot Halmstad) skapats av Johanna Jansson, kommunikationsspecialist  

och universitetsadjunkt. Högskolan i Halmstad äger projektet som tillsammans 

med FabLab ger projektet tillgång till maskinparker och annan utrustning som 

krävs. Projektet ingår även i Högskolan i Halmstads samverkan med näringslivet. 

Högskolan i Halmstad (2017) menar att utbildning och forskning får större 

betydelse och bättre kvalitet genom denna typ av samarbeten.   

1.2.   Syfte och mål 
Projektets huvudsyfte är att förändra fysiska butikers skyltmiljöer med en ny 

generation av skyltdockor, där scanningsteknologin ger kroppsmått av verkliga 

individer och 3D-printning står för tillverkningen av en ny typ av skyltdocka. 

Projektets huvudmål har varit att leverera minst en fullskalig skyltdocka till 

Lindex i Halmstad City. Projektet vill också uppmärksamma skillnader i 

antropometri och kroppsmått gällande skyltdockors utformning samt jämföra 

dessa med verkliga individer. 

1.2.1. Problemdefinition  

För att projektet ska kunna spegla en bred representation av individer 

bör antropometrisk vetenskap tillämpas. De frågeställningar som projektet 

besvarar kan stödjas genom teori och tillämning av ämnesområdena maskinteknik, 

design, ergonomi och konstruktion. Nedan följer projektets frågeställningar. 

 Hur mycket skiljer 5:e, 50:e och 95:e percentilen i höftvidd och

kroppslängd av nutida skyltdockor i jämförelse med ett urval på 52

frivilliga individer i Halmstad?

 Hur skall konstruktionens delar (i den framställda dockan) fästas i

varandra?

1.3.   Avgränsningar 
Det finns inte möjlighet att representera alla existerande kroppstyper genom detta 

projekt. I urvalsprocessen kommer därav avgränsningar vara nödvändigt. Dessa 

presenteras nedan:   

 Mätningar utförts endast för kroppslängd och höftbredd

 Åldersspann 18–65 år

 Scanning sker endast i stående position

 Överslagsberäkning eller analys för kraftupptag för slutgiltig

infästningsmekanism utförs ej



2. TEORETISK REFERENSRAM

3 

2. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras relevant vetenskaplig teori som projektet baserar 

sitt fortsatta arbete på samt teori som behövs för att projektet ska kunna 

genomföras. 

2.1 Dagens skyltdockor 
Forskarna Eric Robinson och Paul Aveyard (2017) har granskat skyltdockor 

utifrån två betygsskalor gällande BMI baserat på kroppsstorlek och kroppskontur. 

Resultatet från undersökningen visar dels att den genomsnittliga kroppsstorleken 

på kvinnliga skyltdockor representerar en mycket underviktig kvinna och även att 

samtliga av de granskade kvinnliga skyltdockorna representerar undervikt. Vidare 

representerar endast 8% av de manliga skyltdockorna undervikt. Forskarna 

konstaterar att kroppsstorleken som används för att marknadsföra kvinnligt mode 

är orealistiskt och anses vara medicinskt ohälsosamt hos människor.  

2.1.1 Infästningsmekanism för skyltdockor 

Butiksinredarna (2018) har tagit fram instruktioner för hur en skyltdocka 

monteras. De menar att alla skyltdockor, oavsett märke och modell har en 

infästning som fungerar på liknande sätt. Butiksinredarna (2018) menar även att 

en skyltdocka i de flesta fall består av sju olika delar. Dessa delar presenteras i 

Bilaga 1.  

2.2 Antropometri  
Hanson et al. (2007) har genomfört studien Swedish anthropometrics for product 

and workplace design där antropometrisk data har erhållits genom 

kroppsmätningar av totalt 367 personer; 105 män och 262 kvinnor. Kroppsmåtten 

samlades in manuellt samt med hjälp av scanningsutrustningen VITUS/Smart 3D 

med en noggrannhet på ± 0.3 %. Resultat från Hanson et al. (2007) visade att 

bredd, djup, höjd och kroppslängd hos den svenska befolkningen har ökat genom 

åren då insamlad data jämfördes med tidigare forskning som Ingelmark och 

Lewin (1968) står till grund för. Studien har även visat att homogeniteten hos 

svenskar har minskat. Författaren beskriver att kroppsscanningstekniken är ett 

revolutionerat sätt att utföra undersökningar på och lyfter andra forskare som 

Wang et al. (2002) och Barroso et al. (2005) som båda använt tekniken för 

liknande ändamål och färdigställt kroppsmåttsinsamlingar för specificerade 

populationer.  

2.2.1 Antropometriska mått  
Strukturella mått beskriver dimensioner mellan anatomiska kännemärken 

(definierade punkter på kroppen) i stående position. 

Strukturell antropometrisk data fås från en kroppsställning i figur 2.1, där fötter är 

placerade ihop och armar placeras längs sidan av kroppen, huvudet skall även 

vara riktat framåt (Bohgard et al., 2015).  
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Figur 2.1. Kroppsställning för strukturella antropometriska mått Bohgard et al. 

(2015, s.173) 

2.2.2 Percentiler   

Percentiler är ett statistiskt verktyg som visar fördelning över mätdata, 

normalfördelningskurvor används ofta för illustrering över en fördelning. 

Percentiler specificeras utifrån vald population och utifrån den dimension den 

beskriver (Pheasant & Haslegrave, 2006). Designarbeten utgår vanligen från den 

5:e till 95:e percentilen för att täcka in kvinnor och män i så stor variationsbredd 

som möjligt (Bohgard et al., 2015). Kurvan som visar percentiler i förhållande till 

kroppslängd är symmetrisk och normalfördelad. En person med percentil 50 är 

således medelvärdet för en bestämd population. Den 95:e percentilen medför att 

endast 5% av denna population innehar denna längd och resterande är kortare 

(Pheasant & Haslegrave, 2006). En normalfördelad kurva definieras från 

medelvärde och standardavvikelse. [1] beräknar antropometrisk längd då 

percentilvärdet är känt med en z-konstant som finnes i Bilaga 2 (Pheasant & 

Haslegrave, 2006):  

𝑋𝑝 =  �̅� + 𝑍 × 𝑆𝐷 [1] 

2.3 3D-scanning 
Scanning-teknologin ger upphov till summan av ett stort antal punkter i 

ett organiserat mönster. Det slutgiltiga resultatet som scanningen ger efter 

bearbetning av rådata är till exempel CAD-modeller, 3D-ytmodeller eller 

videoanimationer (Boehler & Marbs, 2004). Att använda denna typ av process 

kan beskrivas som Reverse Engineering (Ianni Fudos, 2006). 3D-Scanning 

använder strukturerat ljus eller laser för att samla in mönster. En kamera fångar 

detta mönster för att läsa in punkter med XYZ-koordinater. Samtliga punkter 

registreras i ett koordinatsystem där origo baseras av första punkten, därefter 

byggs punktmoln upp utifrån origo. Punktmolnen trianguliseras därefter med hjälp 

av avancerade beräkningsalgoritmer för att skapa en mesh-geometri (Creative 

tools, 2019). Scanning kan kopplas till många ingenjörsområden så som 

bilindustrin och medicinteknik (Boehler & Marbs, 2004). Exempelvis kan 3D-

scanning inom medicinteknik användas som första steg för individuell 

protestillverkning (Ciobanu, Xu & Ciobanu, 2013). 
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2.4 3D-printning 
3D-printing, är en additiv tillverkning som framställer fysiska objekt från 

tredimensionella datafiler (Lee Ventola, 2014). Material byggs upp och härdar 

föremålet i konturer, lager för lager. Utskriftens tjocklek (z-axel) och 

lagerkonturensupplösning (x- och y-axel) fastställer modellens ytjämnhet samt 

utskriftstid (Creative tools, 2019). En omfattad utredning om 3D-teknik inom 

Västra Götalandsregionen (2018) beskriver att utvecklingen av dagens skrivare 

har möjliggjort användningen av utskriftmaterial såsom metallegeringar, 

kompositer, silikon och hydrogeler. Lee Ventola (2014) lyfter även att avancerad 

3D-printing har tillämpats i medicinskt syfte inom forskning och utbildning samt 

inom patientbehandling. Författaren tar upp exempel som proteser, hjälpmedel 

och titanimplantat för ersättning av skallben, höftkula och käke. Ett utplock av 

fördelar för processen som framgår i utredningen är porositeten och komplexitet i 

materialet som kan styras utifrån individuella anatomiska behov.  

2.5 Material 
Farah, Anderson och Langer (2016) menar att polylaktid (PLA) är den mest väl 

undersökta samt den mest nyttjade biologiskt nedbrytbara och förnybara alifatiska 

polymeren. De beskriver vidare att PLA-polymer är en termoplastisk polymer 

med hög modul och hållfasthet som kan tillverkas för att ge olika komponenter 

användning inom olika yrkesområden. Vid utskrift med PLA-polymer 

rekommenderas temperaturen 170° - 220° (Kamran & Saxena, 2016).  

2.5.1 Fördelar med PLA-polymer

PLA-polymer framställs från giftfritt förnybart råmaterial. Mjölksyra är en 

beståndsdel av PLA-polymer som bland annat framställs genom jäsning av 

socker, erhållet från förnybara resurser som sockerrör eller majsstärkelse (Farah et 

al., 2016). Kamran och Saxena (2016) nämner fördelar med PLA-polymer, dessa 

är: goda miljöegenskaper, det krävs inte en tempererad skrivbädd samt att de inte 

avger dålig lukt.  

2.5.2 Nackdelar med PLA-polymer

Det finns flera sätt att tillverka PLA-polymer på, ingen av tillverkningsmetoderna 

är dock enkel att utföra. PLA-polymer kräver ytterst noggrann kontroll av 

förhållandena temperatur, tryck och pH-värde. Det krävs även användning av 

katalysatorer och långa polymerisationstider (Farah et al., 2016). Andra nackdelar 

med PLA-polymer är långsam nedkylning och låg värmebeständighet (Kamran & 

Saxena, 2016).  

2.6 Patent 
Genom sökorden “mannequin, 3D-printing, 3D-scanning, anthropometry, Digital 

Human Modelling, ” på Google Patent framkommer det inget patent som kan 

påverka arbetet, därmed behöver inte något patent tillgodoses. 
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs examensarbetets tillvägagångssätt i detalj, med syfte att ge 

läsaren en förståelse för hur projektgruppen verkat under perioden. Rubriker i 

följande kapitel hänvisas till processen arbetet följt.    

Projektet har tillämpat en dynamisk produktutvecklingsprocess, figur 3.1. Denna 

generella process står Bohgard (2008) till grund för. Processen utgår från 

Johannesson et al. (2004), Ullman (1997) och Ulrich & Epplinger (1995) 

utvecklingsprocesser. Metoden tillämpades på grund av att projektets 

genomförande har varit flexibelt. Designmetoderna ”design för de största 

individerna, design för de minsta individerna, design för medelindividen” 

tillämpades för att klarlägga arbetes resultat samt för slutgiltigt val för utskrift. 

Även andra metodiker kan förekomma i delmomenten i syfte att garantera 

detaljnivån. 

Figur 3.1. Produktutvecklingsprocessen som tillämpats. 

3.1 Behovsidentifiering 
Som första stadie utfördes en litteraturstudie för att samla information från 

tidigare projekt samt studier där liknande processer genomförts. Möten med 

forskare från Högskolan i Skövde samt med en biomekaniksingenjör från 

Hälsoteknikcentrum Halland har genomförts för att få en djupare förståelse kring 

området antropometri. Lättare benchmarking angående infästningsmekanism som 

används idag utfördes även i denna fas.  

Vid inköp av en skyltdocka, tillkännages mått som klädstorlek, kroppslängd, byst-

, midje- och höftomkrets. Utifrån ovanstående mått, har måtten gällande 

kroppslängd och höftbredd varit i fokus. För att kunna jämföra kroppsmått med 

tidigare forskning användes höftbredd istället för höftomkrets. Projektgruppen 

mätte därför höftbredd samt kroppslängd med måttband av 10 kvinnliga och 8 

manliga skyltdockor som fanns i 10 olika butiker i Halmstad City och jämförde 

dess percentilvärden med hjälp av hemsidan antropometri.se som forskarna från 

Högskolan i Skövdes står till grund för.  

I denna fas utfördes även en planering i form av ett GANTT-schema. Detta 

presenteras som Bilaga 3.  

Behovs-
identifiering 

Planering Utformning
Konceptuell 
utveckling

Detaljerad 
utformning 

Konstruktion 
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3.1.1 Rekrytering av deltagare 

Utifrån text av projektledaren skapades posters i programmet InDesign. Dessa 

posters publicerades på sociala medier och fysiskt på Högskolan i Halmstad för att 

rekrytera deltagare till projektet, där anmälan var av frivilliga sökanden. 

Projektgruppen var även med i P4 Halland, Hallandsposten och SVT för spridning 

av projektet samt för att väcka en diskussion kring ämnet. Postern finns som 

Bilaga 4. 

3.3. Utformning 
I denna fas beskrivs utförandet av den data som samlats in, en fallstudie ligger till 

grund för utförandet. Datainsamlingen skedde med 3D-scanning och ett 

frågeformulär där strukturerade frågor ställdes muntligt till samtliga deltagare. 

Datainsamlingen delades upp baserat på definition av kön, kvinna/man, då 

tidigare antropometriska mått är uppdelade utifrån samma aspekt. 

3.3.1 Datainsamling-frågeformulär 

Pheasant och Haslegrave (2006) klargör att percentiler är specifika till den 

population som den beskriver utifrån kön, ålder och nationalitet. Detta låg till 

grund för insamling av data med ett frågeformulär gällande dessa tre faktorer. 34 

kvinnor och 18 män deltog, medelåldern för kvinnor var 39 år och för män var 

medelåldern 37 år. Samtliga deltagare hade svensk nationalitet. Innevarande 

datainsamling gav en mätning som tillhör den kvantitativa metoden, då resultatet 

redovisas i siffror (J. Backman, 2013). Även klädstorlek efterfrågades i 

formuläret, detta på grund av att kunna se en eventuell spridning på de anmälda 

och se om det påverkade det slutgiltiga resultatet.  

3.3.2 Datainsamling-3D scanning  

Datainsamlingen gällande kroppsmått för kvinnor och män skedde med hjälp av 

3D-scannern Artec Eva och dess programvara Artec Studio 13 Professional. 

Enligt specifikationsmanualen fångar samt bearbetar scannern upp till två 

miljoner punkter per sekund med en noggrannhet på 0.1 mm. Scanningen utfördes 

i två olika positioner, den första för insamling av kroppsmått (kroppslängd och 

höftbredd) se figur 3.2, den andra positionen för en eventuell utskrift. 

Medellängden för kvinnor var 1660 mm +/- 60 mm SD och för män 1790 mm +/- 

72 mm SD. Medelhöftbredd för kvinnor var 366 mm +/- 27 mm SD och för män 

361 mm +/- 26 mm SD. Samtliga deltagare fick välja om de skulle stå i 

underkläder eller kroppsnära kläder. Större smycken och glasögon fick ej bäras på 

grund av reflektion. Då håret var långt placerades detta i en tofs för att underlätta 

bearbetning av data.  

Mätning skedde linjärt på den virtuella modellen i programvaran Artec Studio 13 

Professional och avrundades sedan till närmsta heltal i Excel, se Bifogad fil 5 för 

mätning.  
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3.3.3 Bearbetning av data  

Scanningsmodellerna har krävt viss efterbearbetning i programmet Artec Studio 

13 Professional då det till exempel förekommer dubbla ytor. Hur 

efterbearbetningen gick till presenteras i Bilaga 6.  

3.4 Konceptuell utveckling 
Metoderna “Design för de största individerna, design för de minsta individerna, 

design för medelindividen ” tillämpades för att klarlägga vilka/vilken modell som 

skulle tillverkas. Metoderna beskrivs i Bohgard et al. (2015, s. 172).  Beräkningar 

för kroppslängd och höftbredd för specifika percentilvärden har utförts enligt 

formel som presenterades i kapitel 2.1.2 i beräkningsprogrammet Mathematica, 

detta presenteras i Bilaga 7.  

3.5 Detaljerad utformning 
En första prototyp togs fram i mindre skala för test av 3D-printern Builder 

Extreme 1500 och dess inställningar. För att personal ska kunna förse skyltdockan 

med kläder och utföra det på ett lättarbetat arbetssätt krävs det att följande 

kroppsdelar inte är sammanfogade med kroppen: armar, ett ben, händer, fötter och 

midja. För att få dessa delar nyttjades programmet MeshMixer. Vilka steg som 

genomfördes i Meshmixer finns som Bilaga 8.  

3.6 Konstruktion 
Konstruktionens infästningsmekanism togs fram av en muntlig brainstorming. När 

infästningsmekanismen var bestämd utfördes även en statikberäkning för att få 

kännedom om hur stor area som krävdes vid en viss påläggningskraft. 

Beräkningen presentera i Bilaga 9.

Figur 3.2 Mätning av kroppslängd från Artec Studio 13 Professional. 

Standardiserad kroppsställning för strukturella antropometriska mått 

användes. 
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras examensarbetets resultat. Formulärresultat, 

jämförelser av data och slutprodukten beskrivs.  

4.1.   Formulärresultat 
Totalt har 52 individer deltagit, 34 definierar sig som kvinnor (65%) och 18 (35%) 

definierar sig som män.  

4.1.1 Kvinnor  

Nedan presenterar figur 4.1 presenterar klädstorlek samt åler utifrån de kvinnor 

som deltagit. Medelålder för kvinnor är 39 år.  

Figur 4.1. Fördelning över ålder och klädstorlek för kvinnor som deltagit. 

4.1.2 Män 

Figur 4.2 presenterar svar på klädstorlek samt ålder utifrån de män som deltagit. 

Medelålder för män är 37 år.    

Figur 4.2. Fördelning av ålder och klädstorlek för män som deltagit. 
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4.2 Jämförelse av datainsamling 

4.2.1 Kroppslängd 

Figur 4.3 presenterar datafrekvensens variation på kroppslängden och presenteras 

i mm. Individer illustreras som blå samt skyltdockor som gul graf. Vänstra delen 

av figuren (a) representerar kvinnor medan den högra (b) representerar män. 

Figuren visar tydligt en större spridning samt ett större spann mellan kvinnor och 

skyltdockor medan männens kurvor ligger närmre varandra. Majoriteten av 

kvinnorna är kortare än vad skyltdockorna är. 

Figur 4.3. Fördelning över kroppslängd för kvinnor och män. 

4.2.2 Höftbredd  

Figur 4.4 presenterar datafrekvensens variation för höftbredden och redovisas i 

mm. Även här presenteras kvinnor i den vänstra delen av figuren och män i högra.

Resultatet indikerar en tydlig differens gällande kvinnor. En stor andel kvinnor

har en betydligt större höftbredd än dagens skyltdockor. Ingen utav skyltdockas

höftbredd uppkommer till medelvärdet av höftbredden på kvinnorna, medan

kurvorna som beskriver sambandet mellan män och skyltdockor är mer centrerad

kring medelvärdet.

Resultatet av skillnaderna i kroppslängd och höftbredd samt forskningsunderlaget 

som presenteras i kapitel 2.1 står till grund för att en kvinna skrevs ut först.  

Figur 4.4. Fördelning över höftbredd för kvinnor och män. 
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4.3 Beräkningar 
.  

4.3.1 Percentiler   

Tabell 4.1 visar att endast 7 % svenska kvinnor innefattar kroppslängden eller är 

längre än vad dagens genomsnittliga skyltdocka är och knappt 0,2 % innefattar en 

sådan smal höftbredd. Resultatet visar att 59 % av svenska män innefattar 

kroppslängden eller är längre än dagens genomsnittliga skyltdocka är och knappt 

30 % har en sådan smal höftbredd.  

Tabell 4.1. Percentilvärde för kvinnor och män, beräknade med antropometriska 

databas. 
Kvinnor Män 

Kroppslängd 93 41 

Höftbredd 0,2 30 

4.3.1 Längdberäkningar för specifika percentiler 

Som nämnt under metoden har beräkningsprogrammet Mathematica används för 

beräkningar från insamlad data. Resultatet för kroppslängd och höftbredd enligt 

specifika percentiler presenteras i tabell 4.2 och tabell 4.3. 

Tabell 4.2. Resultat av beräkningar för specifika percentiler-kvinnor 
Kvinnor Kvinnliga Skyltdockor 

[mm] 5:e 50:e 95:e 5:e 50:e 95:e 

Kroppslängd 1562 1661 1760 1716 1776 1835 

Höftbredd 322 366 411 281 300 318 

Tabell 4.3. Resultat av beräkningar för specifika percentiler-män 
Män Manliga Skyltdockor 

[mm] 5:e 50:e 95:e 5:e 50:e 95:e 

Kroppslängd 1678 1796 1913 1760 1839 1918 

Höftbredd 318 361 404 328 348 367 
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4.4.   Slutgiltigt resultat 
Det slutgiltiga resultatet är en skyltdocka baserad på 50:e percentilen i fullskalig 

storlek. Modeller i skala 1:5 har även skrivits ut för att på ett tydligt sätt visa 

skillnader mellan de olika percentilerna.  

4.4.1 Inställningar 3D-printer 

I tabell 4.3 nedan presenteras lagerhöjd, solida lager i ytterkant, fyllning samt 

materialåtgång för den fullskaliga prototypen. Samtliga utskrifter använde ett 

munstycke på 0.8 millimeter i diameter. Den totala tidsåtgången för samtliga 

utskrifter resulterade i cirka 410 timmar, vilket motsvarar 17 dygn.  

Tabell 4.3. Inställningar för 3D-utskrift. 
Kroppsdel: Lagerhöjd 

[mm] 

Solida lager 

ytterkant [st] 

Fyllning 

[%] 

Materialåtgång 

[g] 

Händer (två st.) 0,2 4 7 230 

Fötter (två st.) 0,2 4 7 425 

Armar 0,25 6 7 1230 

Fritt ben 0,25 6 7 1550 

Ben med midja 0,25 6 7 3600 

Överdel 0,25 6 6 4770 

4.4.2 Infästning  

Infästning mellan händer och armar, samt mellan ben och fötter består endast av 

kardborre. De tre infästningarna mellan överdel och underdel, överdel och armar 

samt midja och ensamt ben består av gängad rundstång (M6), hylsa, islagsmutter 

med innergänga samt kardborre. Hylsan på 55 mm är försluten i ena änden med 

ett djup på 45 mm. Rundstång går in i hylsa och de kombinerade delarna tar upp 

de vertikala krafterna. Kardborren håller delarna på plats i önskad position och en 

lättare statikräkning har utförts och presenteras i Bilaga 9. Ingen 

överslagsberäkning eller analys för hela infästningsmekanismen utfördes då 

avgränsning gällande denna aspekt har vidtagits. Kardborren krävde Superlim 

(Etyl-2-cynanoakrylat) mot slipad spackelyta för att sitta fast ordentligt. 

Figur 4.5. Framtagen infästningsmekanism 
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3M (2019) listar följande egenskaper hos kardborren i tabell 4.4. 

Tabell 4.4. Mekaniska egenskaper för vald kardborre. 
Egenskap Mätvärde 

Vikt [g/25mm x 25mm] 0,9 

Sammanfogad tjocklek [mm] 5,8 

Livslängd [år] 5 

Temperatur [C] -6° - 70°
Dragkraft [N/mm2] 0,207 

4.4.3 Fullskalig skyltdocka 

Figur 4.6 visar den slutgiltiga skyltdockan i fullskalig storlek. Position för benen 

var frivillig. Det krävdes en viss abduktion för armar då dessa skulle kunna 

separeras från överdel i Meshmixer. Fingrar skulle vara placerade ihop och 

deltagarna fick ej stå på tå för att scanningsresultatet skulle bli tillfredställande  

Figur 4.6 Slutgiltig skyltdocka i fullskalig storlek. 

4.4.4 Modeller i förminskad storlek 

Figur 4.7 nedan visar de slutgiltiga resultatet i förminskade modeller i skala 1:5. 

Figur 4.7. Modeller över 5:e, 50:e och 95:e percentilen män & kvinnor. 
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5. Diskussion
Med utgångspunkt i syfte och mål diskuteras examenarbetets resultat, metod, 

sociala, ekonomiska, miljö- och arbetsmiljöaspekter. 

5.1.   Resultatdiskussion 
Projektets frågeställningar löd ”Hur mycket skiljer sig 5:e, 50:e och 95:e 

percentilen i höftvidd och kroppslängd av nutida skyltdockor i jämförelse med 

populationen i Halmstad?” och ”Hur ska konstruktionens delar fästas i 

varandra?”. Projektets frågeställningar formulerades utifrån projektets syfte och 

mål. 

Resultatet av första frågeställningen framställdes av datainsamlingen gällande 

kroppsmått. Den största differensen för kroppslängd är jämförelsen mellan de 5:e 

percentilerna, troligen då skyltdockornas generella kroppslängd är längre än 

gruppens insamlade data för kvinnor, vilket även illustreras tydligt i figurerna 

under kapitel 4.2.1. Den största differensen i resultatet för höftbredd är mellan de 

95:e percentilerna, bakomliggande orsak anses vara att höftbredden är mycket 

liten på dagens skyltdockor, vilket presenterades under kapitel 4.2.1. Det resultat 

som projektet genererat anses korrekt då Robinson & Aveyard (2017) också 

påstår att kroppsstorlekarna som används för att marknadsföra kvinnligt mode är 

orealistiska. Kroppslängd och höftbredd är mindre för insamlad data jämfört med 

den antropometriska data som Hanson et al. (2007) står till grund för. Orsak till 

detta utfall beror troligtvis på att storlekarna S och M var överrepresenterade 

gentemot övriga klädstorlekar. Gällande skyltdockor av båda könen hade 

troligtvis ett större antal skyltdockor krävts för ett mer rättvist resultat. Tyvärr 

fanns det inte tillgång till fler skyltdockor till projektet, då de flesta butiker endast 

hade en och samma modell. 

Resultatet för den andra frågeställningen medförde en infästningsmekanism med 

kardborre vid händer och fötter samt kardborre och stång för resterande delar. 

Anledningen till att skyltdockors nuvarande infästningsmekanism inte användes 

var för att tillgängligheten ansågs vara begränsad. Det skulle även uppstå viss 

problematik vid en standardinfästning då samtliga delars tvärsnitt är unika och 

innefattar olika vinklar. Om möjlighet fanns tillgängligt att konvertera 3D-

modeller till CAD-format skulle infästningsmekanismen kunna skapas i 

exempelvis CATIA V5 och på så vis integreras i den färdiga utskriften. 

Slutresultatet består av en skyltdocka i fullskalig storlek med separerade delar 

som skrivits ut i en 3D-printer. Då frågeställningarna besvarades uppfylldes 

examensarbetets mål. Projektets syfte gällande att förändra fysiska butikers 

skyltmiljöer uppnåddes genom användning av scanningsteknologin där exakta 

virtuella 3D-modeller av hur individen som scannats av såg ut tillhandahölls. 

Dessa 3D-modeller möjliggjorde utskrift av verklighetsbaserade skyltdockor som 

troligtvis kommer användas hos Lindex i Halmstad Citys skyltfönster sommaren 

2019. 
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5.1.1 Förslag för vidareutveckling 

Vidareutveckling av området som behandlas under examensarbetet är ofantligt 

många, både inom forskningsområdet och inom olika branscher. Till att börja med 

bör en datainsamling med fler individer med varierande kroppsstorlekar utföras. 

Detta för att få mer spridning då det framkom vid en jämförelse med Hanson et al. 

(2007) att datainsamlingen som utförts skiljer sig ifrån deras framtagna resultat. 

En annan aspekt är att förbättra infästningsmekanismen, där möjligtvis magneter 

skulle kunna underlätta montering av delar. Tillverkningsprocessen bör även 

granskas kritiskt då användning av 3D-printer resulterade i ofantligt stor 

tidsåtgång. Inom forskningsområdet skulle fokus kunna läggas på varför dagens 

skyltdockor skiljer sig från verkliga individer och hur mycket detta kan påverka 

psykisk ohälsa. Även hur människor reagerar med verklighetsbaserade 

skyltdockor i butiker, är detta en positiv förändring eller påverkar det försäljning 

negativt?  

5.2 Metoddiskussion 
Att i ett tidigt stadie ta fram en beprövad metod och följa denna var till en början 

en utmaning då projektet föll inom utveckling av en produkt samt  fallstudie då 

datainsamlingen var en stor del av examensarbetet. Val av metod grundades därav 

på den kunskap som skaffats i början av projektet genom diskussioner med 

sakkunniga individer inom området, vilket medförde att Boghards 

utvecklingsmetod användes som utgår från Johannesson et. al (2004), Ullman 

(1997) samt Ulrich & Epplinger (1995). Där Johannesson menar att en 

utvecklingsprocess karakteriseras av iteration, integration och innovation, vilket 

genererar en process som ger en helhetssyn och kreativitet. Metodiken har 

givetvis korrigerats efter projektet i sig där även olika verktyg nyttjats i Boghards 

olika steg såsom benchmarking under förstudien. Detta var för att kunna 

identifiera behovet och referensramen för projektet. Andra metoder såsom 

Stanford Design Thinking hade kunnat nyttjas, nackdelarna till att använda en 

sådan metod upplevdes som stora då metoden anses lämpa sig bättre för ett 

designarbete. Planeringen av examensarbetet utfördes i början av projektet, 

planeringen bestod av en aktivitetsnedbrytning där hela arbetet bröts ned för att få 

insikt i vilka aktiviteter som kunde utföras parallellt och vilka aktiviteter som 

påverkades av varandra (sekvens). Detta medförde en schemaläggning för 

planeringen för att få insikt i vilken ordning aktiviteterna skulle utföras. 

Planeringen kunde till en början följas, däremot fick den bli mer flexibel under 

projektets gång då utrustning som användes var ny och leveranstider inte 

sammanföll med planeringen. Oidentifierade aktiviteter tillkom vilket i sin tur 

påverkade planerade aktiviteter. Under utformningsfasen nyttjades en fallstudie 

som tillvägagångssätt. I fallstudien utfördes strukturerade muntliga intervjuer  

utifrån ett frågeformulär då Höst et al. 2006 beskriver att muntliga intervjuer ger 

möjlighet till att kunna förtydliga frågor vilket minskar risken att den svarade 

personen avslutar i förtid. Anledningen till att ett frågeformulär tillämpades var 

för att Pheasant & Haslegrave (2006) klargjort att percentiler är specifika till den 

population den beskriver, utifrån kön, ålder och nationalitet.  
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Hur data samlades in var baserat på den standardiserade kroppsställningen från 

kapitel 2.1.2 för att undvika olika kroppsställningar och minska eventuella 

felkällor. När mätningen utfördes på de virtuella modellerna gjordes detta på 

samma sätt, för att även där minska eventuella felkällor. Anledningen till att 

kroppslängd och höftbredd mättes var för att de ansågs mest valida för projektet 

utifrån den antropometriska data som kan ges tillkänna från den standardiserade 

kroppsställningen som beskrivs under kapitel 2.2.1. Valet styrks även då 

reliabiliteten av de linjära mätningarna blir hög på grund av att felmarginaler 

minimeras då utgångspositioner och slutpositioner är tydliga. 

Under den konceptuella utvecklingen tillämpades metoderna ”Design för de 

största individerna, design för de minska individerna och design för 

medelindividen”. Dessa metoder ansågs fördelaktiga då både kroppslängd och 

höftbredd som samlats in och beräknats klarlade vilken modell som skulle skrivas 

ut. I konstruktionsfasen hade den muntliga brainstormingen en betydande roll. I 

denna fas hade andra metodiker kunnat nyttjas, exempelvis Freddy Olssons 

produktutvecklingsmetod, dock hade arbetet blivit längre på grund av det utökade 

arbetet med de tre faserna primär-, princip- och tillverkningskonstruktion.  

5.2.1 Metodens lämplighet 

Höst, Ragnell, & Rundeson (2006) beskriver att genomförandet av ett 

examensarbete kräver val av en lämplig metod eller en kombination av flera 

metoder. Olika metoder kan även innebära att olika verktyg nyttjas. Författarna tar 

upp ett exempel vid datainsamling då enkäter, intervjuer och observationer är 

verktyg som kan användas.  

Metoden som använts i projektet är baserad på tre kända beprövade metoder som 

gett riktlinjer i de olika faserna och möjliggjort att verktyg såsom benchmarking 

och muntlig brainstorming kunnat nyttjas i dessa steg. Detta har bidragit till att 

förutsättningar skapas för att kunna återskapa projektet med liknande resultat. 

Med argumentet att kunna återskapa examensarbetet anses metoden vara lämplig 

för projektet och dess resultat anses som pålitligt.  
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5.3.   Kritisk granskning 

5.3.1 Sociala aspekter  

Eftersom det här projektet avsåg att generera en rättvis representation av olika 

typer av kroppsformer är det svårt att säga att projektet har åstadkommit detta, 

med tanke på att endast en skyltdocka skrevs ut i fullskalig storlek. En kvinna 

skrevs ut då datainsamlingen tydligt visade att det var kvinnor som låg längst ifrån 

verkligheten av de skyltdockor som projektet haft tillgång till. Anledning till att 

50:e percentilens kvinna skrevs ut från insamlade data, baserat på kroppslängd 

och höftbredd var för att täcka in majoriteten av de kvinnor som scannat sig samt 

att det följer metoden Design för medelindividen som projektet utgått ifrån. Om 

samtliga metoder nyttjas skulle det medföra en stor variation bland de skyltdockor 

som framställs. Att arbeta på detta sätt kan ge möjlighet till en stor betydande roll 

i samhället och samhällsnyttan samt för vidare forskning angående variationer 

kring kroppar och hur skyltdockor påverkar kroppsideal. Enligt Larsson (2005) 

har kvinnor som är normalviktiga enligt BMI ett midjemått på 85 centimeter, 

vilket individen som projektet skrivit ut bibehåller. Rintala & Mustajoki (1992) 

har skrivit en artikel med frågan om skyltdockor skulle kunna menstruera. 

Resultatet från artikeln visade att skyltdockor har blivit smalare med tiden samt att 

skyltdockors proportioner skiljer sig betydligt från verkliga kvinnor. Från 

resultatet har författarna dragit slutsatsen att en modern skyltdocka troligtvis inte 

skulle kunna menstruera, på grund av dess proportioner. De menar även att en 

trend med smala ideal inte finns utan risker. Där missnöje med sin egen kropp kan 

orsaka oro och mindre lycka, vilket i vissa fall kan medföra ätstörningar.  

Spridningen av projektet har växt ofantligt mycket tack vare radiosändning, 

tidningsreportage samt tv-reportage. Med denna enorma spridning och otroligt 

många positiva åsikter kan detta förhoppningsvis leda till att skyltdockorna som 

representeras i dagens skyltfönster försvinner mer och mer. Att diskussionen sätts 

igång borde även påverka och skapa en förståelse för att det kroppsideal som visas 

idag inte representerar ett mått på hur människor generellt ska se ut. Spridningen 

som genererats av massmedia medför förhoppningsvis även att projektet påverkat 

samhälleliga aspekter, med önskan att normer har ifrågasatts.  

5.3.2 Ekonomiska aspekter  

Inköpspriset för scannern samt printern som projektet använt är hög. Dock är det 

ingenting som tillkommer efter inköp eller vid användning av utrustningen. Under 

tillverkningsprocessen kräver en skyltdocka 10–15 kg polymer, vilket medför en 

materialkostnad på ungefär 2000–3000 kronor. Val av tillverkningsmetod bör 

ifrågasättas då marknadspriset för skyltdockor ligger runt detta pris och 

arbetstiden inte är inräknad vid projektets tillverkning.  
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5.3.3 Miljöaspekter 

Skyltdockan är tillverkad av den majsstärkelsebaserade polymeren PLA. För att 

bespara tid och polymeråtgång var inga delar solida. Allt material som använts vid 

tester och felutskrifter har malts ner för att kunna återanvändas.  

5.3.4 Arbetsmiljöaspekter  

Gruppen har tagit fram en ny typ av infästningsmekanism vilket med största 

sannolikhet kommer förenkla personalens arbete kring påklädnad av skyltdockor. 

Under projektets gång hade denna faktorn kunnat undersökas med en fallstudie 

där verktyg som intervjuer och enkäter är framgångsrika inom metodiken (Höst, 

Regnell & Runeson, 2006) och hade kunnat genomföras med butikspersonal, en 

åtanke som kan vidtas för framtida projekt. 

Personal som arbetar med dagens skyltdockor kan troligen på lång sikt även 

påverkas av det ideal som skyltdockor framhäver. Med en verklighetsbaserad 

skyltdocka blir troligen personalens psykiska vardag till det bättre. 

5.3.5 Etiska aspekter 

Vid utskrift har ögon, näsa och mun anonymiserats, däremot är 

igenkänningsfaktorn för helheten hög. Detta är någonting som bör ses över då det 

är känsliga uppgifter detta faller inom (Datainspektionen, 2019). Avtal med de 

individer som scannats borde därför ha utförts vid projektets start. Detta är 

någonting projektet kommer arbeta fram i efterhand för att möjliggöra fortsatt 

forskningsarbete. De personer som skrivits ut har dock gett skriftligt 

godkännande. 

5.3.6 Teknikens möjligheter och begränsningar 

Resultatet som tekniken åstadkom är något som anses har god 

utvecklingspotential i framtiden för olika typer av verksamhetsområden, allt ifrån 

medicinteknik till industrier med en mängd olika tillämpningar likaså inom 

forskningsområdet. Den unika möjligheten att visualisera objekt och inte vara i 

behov av konstruktion på samma vis kan påverka faktorer som tid och pengar. 

Scanningsunderlaget som tagits fram kan i detta fall exempelvis generera CAD-

modeller för att skapa mallar inför formblåsning eller gjutning som 

tillverkningsteknik istället för 3D-printing. 3D-printning anses inte vara det 

optimala valet för en tillverkning av skyltdockor, då det har tagit otroligt mycket 

tid och viss efterbehandling har krävts. 
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5.3.7 Övrig diskussion  

Användningen av scanningsteknologin i denna tillämpning anses fördelaktig om 

det går att ansluta den till en mer standardiserad tillverkningsprocess. Dock kräver 

en mer standardiserad tillverkningsprocess formar/riggar, vilket i sin tur kommer 

minska variationen och valmöjligheten i utformningen för att de ekonomiska 

faktorerna skall upplevas positiva. Att enbart använda scanningsteknologin utan 

tillverkningsprocess, är troligtvis en resultatrik idé. Det skulle möjliggöra att se 

hur kläder från hemsidor sitter och ser ut på sin egen kropp i en 3D-modell. Detta 

innebär i sin tur även att fler individer beställer rätt storlek och det blir färre 

returer, något som i sin tur medför mindre miljöpåverkan.  
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6. Slutsatser
Examensarbetet har genererat en utskrift i fullskalig storlek och miniatyrer för 5:e, 

50:e och 95:e percentilen av kvinnor och män som deltagit i projektet.  

 Resultat av projektets datainsamling samt forskningsmaterial visar att den

största proportionsskillnaden ligger hos kvinnliga skyltdockor och verkliga

individer.

 Resultatet visar att differensen gällande kroppslängd är störst mellan de

5:e percentilerna för kvinnor.

 Resultatet visar att differensen rörande höftbredd är störst mellan de 95:e

percentilerna för kvinnor.

 Samtlig utrustning och programhantering var ny vilket påverkade

planerade aktiviteter

 Gruppen har tagit fram material som kan kopplas till forskning och/eller

fortsättning av projektet.

 Infästningsmekanismen kunde intrigeras i den färdiga utskriften om

möjlighet fanns att konvertera 3D-modellerna till CAD-format

 Spridning av projektet har skett genom posters, radio, tidningar och tv-

reportage. Genom detta har diskussioner skapats och förhoppningsvis har

normer ifrågasatts.
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7. Översikt bilagor
Bilaga 1: Infästning av dagens skyltdockor 

Bilaga 2: Z-konstant 

Bilaga 3: GANTT-schema 

Bilaga 4: Poster 

Bilaga 5: Instruktioner mätning 

Bilaga 6: Bearbetning av data 

Bilaga 7: Mathematicaberäkningar  

Bilaga 8: Meshmixer 

Bilaga 9: Beräkning av kardborre  



Bilaga 1 – Infästning av dagens skyltdockor 



Bilaga 2 – Z-konstant 



Bilaga 3 – GANTT-schema 

Examensarbete
Halmstad Kommun 

Project Start Date Display Week 1

Project Lead 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

WBS TASK LEAD START END DAYS
% 

DONE
WORK 
DAYS M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 Uppstart  - - 

1.1 Uppstartsmöte E/H Tis 1-22-19 Tis 1-22-19 1 100% 1

1.2 Projektbeskrivning E/H Ons 1-23-19 Tis 1-29-19 7 20% 5

1.3
Uppdaterad 
projektbeskrivning

E/H Fre 2-01-19 Fre 2-01-19 1 0% 1

1.4 Seminarium E/H Mån 2-04-19 Mån 2-04-19 1 0% 1

1.4.1 Förstudie E/H Mån 1-28-19 Sön 2-17-19 21 0% 19

1.4.2 Annons/urvalsprocess E/H Ons 1-30-19 Tis 2-12-19 14 0% 14

1.5 3D- Skanning försök 1 Ons 2-13-19 Tis 3-05-19 21 0% 21

1.6 Dokumentation Fre 2-01-19 Tor 3-14-19 42 0% 42

1.7 Halvtidsrapport inlämning Fre 3-15-19 Fre 3-15-19 1 0% 1

2 Upplärning  - - 

2.1 3D skanning Mån 2-04-19 Fre 2-08-19 5 0% 5

2.2 Mån 3-18-19 Fre 3-22-19 5 0% 5

2.3 Ons 2-14-18 Fre 2-16-18 3 0% 3

2.4 Lör 2-17-18 Tor 2-22-18 6 0% 4

2.5 Fre 2-23-18 Sön 2-25-18 3 0% 1

3 Redovisning  - - 

3.1 Halvtidsredovisning Mån 3-18-19 Mån 3-18-19 1 0% 1

3.2 [Task] Ons 2-14-18 Fre 2-16-18 3 0% 3

3.3 [Task] Ons 2-14-18 Fre 2-16-18 3 0% 3

3.4 [Task] Lör 2-17-18 Tor 2-22-18 6 0% 4

3.5 [Task] Fre 2-23-18 Sön 2-25-18 3 0% 1

4 [Task Category]  - - 

4.1 [Task] Mån 1-29-18 Mån 1-29-18 1 0% 1

4.2 [Task] Tis 1-30-18 Tis 1-30-18 1 0% 1

4.3 [Task] Ons 1-31-18 Ons 1-31-18 1 0% 1

4.4 [Task] Tor 2-01-18 Tor 2-01-18 1 0% 1

4.5 [Task] Fre 2-02-18 Fre 2-02-18 1 0% 1

 - 

-

Gantt Chart Template © 2006-2018 by Vertex42.com.

Week 2Week 11-21-2019 (Måndag)

28 Jan 201921 Jan 2019
Week 3

4 Feb 2019
Week 4

11 Feb 2019
Week 8

11 Mars 201918 Feb 2019
Week 6

25 Feb 2019
Week 5 Week 7

4 Mars 2019

Examensarbete v.13-
Halmstad Kommun 

Project Start Date Display Week 1

Project Lead 
25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

WBS TASK LEAD START END DAYS
% 

DONE
WORK 
DAYS M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 Prototypframtagning  - - 

1.1 3D-printing E/H Mån 4-01-19 Ons 4-24-19 24 0% 24

1.2 Montering E/H Ons 4-10-19 Tis 4-23-19 14 0% 14

1.3 Demontering E/H Ons 4-17-19 Tis 4-23-19 7 0% 7

1.4 Analys E/H Mån 4-01-19 Tis 4-30-19 30 0% 32

1.4.1 Rapportskrivning E/H Mån 4-01-19 Tor 5-02-19 32 0% 32

1.4.2 Inlämning rapport-
premilinär utgåva 

E/H Mån 5-06-19 Mån 5-06-19 1 0% 1

1.5 Inlämning rapport-slutgiltlig E/H Mån 5-13-19 Mån 5-13-19 1 0% 1

1.6 Lör 2-03-18 Fre 2-09-18 7 0% 5

1.7 Lör 2-10-18 Fre 2-16-18 7 0% 5

2 Upplärning  - - 

2.1 3D-printing Mån 3-25-19 Fre 3-29-19 5 0% 5

2.2 [Task] Ons 2-14-18 Fre 2-16-18 3 0% 3

2.3 [Task] Ons 2-14-18 Fre 2-16-18 3 0% 3

2.4 [Task] Lör 2-17-18 Tor 2-22-18 6 0% 4

2.5 [Task] Fre 2-23-18 Sön 2-25-18 3 0% 1

3 Redovisning  - - 

3.1 Redovisning Tis 5-14-19 Tis 5-14-19 1 0% 1

3.2 UT-EXPO Fre 5-24-19 Fre 5-24-19 1 0% 1

3.3 [Task] Ons 2-14-18 Fre 2-16-18 3 0% 3

3.4 [Task] Lör 2-17-18 Tor 2-22-18 6 0% 4

3.5 [Task] Fre 2-23-18 Sön 2-25-18 3 0% 1

4 [Task Category]  - - 

4.1 [Task] Mån 1-29-18 Mån 1-29-18 1 0% 1

4.2 [Task] Tis 1-30-18 Tis 1-30-18 1 0% 1

4.3 [Task] Ons 1-31-18 Ons 1-31-18 1 0% 1

4.4 [Task] Tor 2-01-18 Tor 2-01-18 1 0% 1

4.5 [Task] Fre 2-02-18 Fre 2-02-18 1 0% 1

 - 

- 

Gantt Chart Template © 2006-2018 by Vertex42.com.

Week 2Week 13-25-2019 (Måndag)

1 Apr 201925 Mars 2019
Week 3

8 Apr 2019
Week 4

15 Apr 2019
Week 8

13 Maj 201922 Apr 2019
Week 6

29 Apr 2019
Week 5 Week 7

6 Maj 2019



Bilaga 4 – Poster 



Bilaga 5 – Instruktioner mätning 

STEG: 
BESKRIVNING: 

MEASURE 
För att kunna mäta modellen i till exempel höftbredden används funktionen 
Measure. 

LINEAR 
Då projektgruppen är intresserade av linjära mått används funktionen Linear och 
sedan sätter personen ut punkter baserat på de mått som är av intresse. 

MAKE ANOTHER 
Eftersom projektgruppen mäter fler mått än ett krävs funktionen Make another 
för att kunna fortsätta mäta på 3D-modellen. 



Bilaga 6 – Bearbetning av data 

STEG: BESKRIVNING: 

EDITOR Efter att scanningen är färdig används denna funktion för att kunna korrigera 
modellen i programmet 

ALIGN Denna funktion används endast vid flera scans. Det kan till exempel bero på att 
scanningsutrustningen tappat tracking, vilket medför flera olika filer av samma 
person 

GLOBAL REGISTRATION Den här funktionen omvandlar alla 3D-ramar till ett koordinatsystem med 
information om ramarnas position i förhållande till varandra 

SHARP FUSION Funktionen används för att skapa skarpare ytor 

ERASER – CUT OF PLAN 
SELECTION 

Scanningsmodellen (människan) står på ett golv, för att golvet inte ska följa med 
till 3D-printern krävs funktionen Eraser – cut of plan selection som medför att 
golvet tas bort från filen 

HOLES När golvet tagits bort kommer individen som scannats av ha ”hål” i fötterna. För 
att lägga en yta där används ”Hole” funktionen 

SMALL OBJECT FILTER Används för att ta bort objekt i ”luften”. Påverkar annars 3D-printningen negativt 

TEXTURING Om det efterfrågas färg på 3D-modellen används funktionen ”Texturing” som 
lägger på exakt den färg/kläder individen hade vid scanningen 

SAVE FILE Filen sparas som en stl-fil för att kunna skrivas ut 



Bilaga 7- Mathematica beräkningar 

Kvinnor
In[124]:= Remove["Global`*"]

In[125]:= SetDirectory "C:\\Users\\Emma\\Desktop\\skola\\ÅR

3\\EXAMENSARBETE\\Mathematica\\Slutgiltlig räkning" ;

"C:\\Users\\Emma\\Desktop\\skola\\ÅR 3\\EXAMENSARBETE\\Mathematica\\Slutgiltlig räkning"

In[126]:= data = Import

"C:\\Users\\Emma\\Desktop\\skola\\ÅR 3\\EXAMENSARBETE\\Mathematica\\Slutgiltlig
räkning\\Tabell scanning människor-Kvinnor-txt.txt", "TSV" ;

In[127]:= dataskyltdocka = Import

"C:\\Users\\Emma\\Desktop\\skola\\ÅR 3\\EXAMENSARBETE\\Mathematica\\Slutgiltlig
räkning\\tabell scanning skyltdockor.txt", "TSV" ;

In[128]:= kroppslängdkvinna = data〚2 ;;, 2〛;

In[129]:= höftbreddkvinna = data〚2 ;;, 8〛;

In[130]:= kroppslängdskyltdocka = dataskyltdocka〚2 ;;, 2〛;

In[131]:= höftbreddskyltdocka = dataskyltdocka〚2 ;;, 3〛;

In[132]:= nkvinna = 34;

In[133]:= nskyltdocka = 10;

Kroppslängd
Medellängd
In[134]:= medellängdkvinna = Mean[kroppslängdkvinna] // N

Out[134]= 1660.74

In[135]:= medellängdskyltocka = Mean[kroppslängdskyltdocka] // N

Out[135]= 1775.5

Printed by Wolfram Mathematica Student Edition



Standardavvikelse 
In[136]:= summakvinnor = Total Table kroppslängdkvinna〚i〛- medellängdkvinna 2, {i, 1, 34}

Out[136]= 120 303.

In[137]:= SDkvinnor =
summakvinnor

nkvinna - 1

Out[137]= 60.3783

In[138]:= summaskyltdocka =

Total Table kroppslängdskyltdocka〚i〛- medellängdskyltocka 2, {i, 1, 10}

Out[138]= 11 822.5

In[139]:= SDskyltdocka =
summaskyltdocka

nskyltdocka - 1

Out[139]= 36.2438

5:e percentilen
In[140]:= femtepercentilenkvinna =

Solve X5 ⩵ medellängdkvinna + SDkvinnor -1.64 // First // First

Out[140]= X5 → 1561.71

In[141]:= femtepercentilenskyltdocka =
Solve X5 ⩵ medellängdskyltocka + SDskyltdocka -1.64 // First // First

Out[141]= X5 → 1716.06

50:e percentilen
In[142]:= femtiondeepercentilenkvinna =

Solve X50 ⩵ medellängdkvinna + SDkvinnor 0 // First // First

Out[142]= X50 → 1660.74

In[143]:= femtiondepercentilenskyltdocka =
Solve X50 ⩵ medellängdskyltocka + SDskyltdocka 0 // First // First

Out[143]= X50 → 1775.5

95:percentilen
In[144]:= nittiofemtepercentilenkvinna =

Solve X95 ⩵ medellängdkvinna + SDkvinnor 1.64 // First // First

Out[144]= X95 → 1759.76

2     jämförelse-skyltdocka-data.nb
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In[145]:= nittiofemtepercentilenskyltdocka =
Solve X95 ⩵ medellängdskyltocka + SDskyltdocka 1.64 // First // First

Out[145]= X95 → 1834.94

Höftbredd
Medelbredd
In[146]:= medelbreddkvinna = Mean[höftbreddkvinna] // N

Out[146]= 366.235

In[147]:= medelbreddskyltdocka = Mean[höftbreddskyltdocka] // N

Out[147]= 299.5

Standardavvikelse 
In[148]:= summakvinnor2 = Total Table höftbreddkvinna〚i〛- medelbreddkvinna 2, {i, 1, 34}

Out[148]= 24 346.1

In[149]:= SDkvinnor2 =
summakvinnor2

nkvinna - 1

Out[149]= 27.1618

In[150]:= summaskyltdocka2 =

Total Table höftbreddskyltdocka〚i〛- medelbreddskyltdocka 2, {i, 1, 10}

Out[150]= 1122.5

In[151]:= SDskyltdocka2 =
summaskyltdocka2

nskyltdocka - 1

Out[151]= 11.1679

5:e percentilen
In[152]:= femtepercentilenkvinna2 =

Solve X5 ⩵ medelbreddkvinna + SDkvinnor2 -1.64 // First // First

Out[152]= X5 → 321.69

In[153]:= femtepercentilenskyltdockas2 =
Solve X5 ⩵ medelbreddskyltdocka + SDskyltdocka2 -1.64 // First // First

Out[153]= X5 → 281.185

jämförelse-skyltdocka-data.nb     3
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50:e percentilen
In[154]:= femtiondeepercentilenkvinna2 =

Solve X50 ⩵ medelbreddkvinna + SDkvinnor2 0 // First // First

Out[154]= X50 → 366.235

In[155]:= femtiondeepercentilenskyltdocka2 =
Solve X50 ⩵ medelbreddskyltdocka + SDskyltdocka2 0 // First // First

Out[155]= X50 → 299.5

95:e percentilen
In[156]:= nittiofemtepercentilenkvinna2 =

Solve X95 ⩵ medelbreddkvinna + SDkvinnor2 1.64 // First // First

Out[156]= X95 → 410.781

In[157]:= nittiofemtepercentilenkskyltdocka2 =
Solve X95 ⩵ medelbreddskyltdocka + SDskyltdocka2 1.64 // First // First

Out[157]= X95 → 317.815

Test
Remove["Global`*"]

In[169]:= SmoothHistogram[{kroppslängdkvinna, kroppslängdskyltdocka}, Filling → Axis,
Axes → {True, False}, PlotLegends → {"Kvinnor", "Skyltdockor"},
PlotLabel → "(a)- Kroppslängd för kvinnor", AxesLabel → {"[mm]", "[f(x)"}]

Out[169]=

1500 1600 1700 1800
[mm]

(a)- Kroppslängd för kvinnor

Kvinnor

Skyltdockor
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In[171]:= SmoothHistogram[{höftbreddkvinna, höftbreddskyltdocka}, Filling → Axis,
Filling → Axis, Axes → {True, False}, PlotLegends → {"Kvinnor", "Skyltdockor"},
PlotLabel → "(a)- Höftbredd för kvinnor", AxesLabel → {"[mm]", "[f(x)]"}]

Out[171]=

300 350 400 450
[mm]

(a)- Höftbredd för kvinnor

Kvinnor

Skyltdockor
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Jämförelse mellan datainsamling 
och skyltdocka-Män
In[192]:= Remove["Global`*"]

In[193]:= SetDirectory "C:\\Users\\Emma\\Desktop\\skola\\ÅR
3\\EXAMENSARBETE\\Mathematica\\Slutgiltlig räkning"

Out[193]= C:\Users\Emma\Desktop\skola\ÅR 3\EXAMENSARBETE\Mathematica\Slutgiltlig räkning

In[194]:= data2 = Import
"C:\\Users\\Emma\\Desktop\\skola\\ÅR 3\\EXAMENSARBETE\\Mathematica\\Slutgiltlig

räkning\\tabell-scanning-män.txt", "TSV" ;

In[195]:= dataskyltdocka2 = Import
"C:\\Users\\Emma\\Desktop\\skola\\ÅR 3\\EXAMENSARBETE\\Mathematica\\Slutgiltlig

räkning\\tabell scanning skyltdockor-män.txt", "TSV" ;

In[196]:= kroppslängdman = data2〚2 ;;, 2〛;

In[197]:= höftbreddman = data2〚2 ;;, 8〛;

In[198]:= kroppslängdskyltdocka = dataskyltdocka2〚2 ;;, 2〛;

In[199]:= höftbreddskyltdocka = dataskyltdocka2〚2 ;;, 3〛;

In[200]:= nman = 18;

In[201]:= nskyltdocka = 8;

Kroppslängd
Medellängd
In[202]:= medellängdman = Mean[kroppslängdman] // N

Out[202]= 1795.78

In[203]:= medellängdskyltocka = Mean[kroppslängdskyltdocka] // N

Out[203]= 1838.75

Standardavikelse 
In[204]:= summaman = Total Table kroppslängdman〚i〛- medellängdman 2, {i, 1, 18}

Out[204]= 87 311.1
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In[205]:= SDman1 =
summaman

nman - 1

Out[205]= 71.6655

In[206]:= summaskyltdocka =

Total Table kroppslängdskyltdocka〚i〛- medellängdskyltocka 2, {i, 1, 8}

Out[206]= 16 487.5

In[207]:= SDskyltdocka =
summaskyltdocka

nskyltdocka - 1

Out[207]= 48.532

5:e percentilen
In[208]:= femtepercentilenman = Solve X5 ⩵ medellängdman + SDman1 -1.64 // First // First

Out[208]= X5 → 1678.25

In[209]:= femtepercentilenskyltdocka =
Solve X5 ⩵ medellängdskyltocka + SDskyltdocka -1.64 // First // First

Out[209]= X5 → 1759.16

50:e percentilen
In[210]:= femtiondeepercentilenman = Solve X50 ⩵ medellängdman + SDman1 0 // First // First

Out[210]= X50 → 1795.78

In[211]:= femtiondepercentilenskyltdocka =
Solve X50 ⩵ medellängdskyltocka + SDskyltdocka 0 // First // First

Out[211]= X50 → 1838.75

95:percentilen
In[212]:= nittiofemtepercentilenman = Solve X95 ⩵ medellängdman + SDman1 1.64 // First // First

Out[212]= X95 → 1913.31

In[213]:= nittiofemtepercentilenskyltdocka =
Solve X95 ⩵ medellängdskyltocka + SDskyltdocka 1.64 // First // First

Out[213]= X95 → 1918.34

Höftbredd
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Medelbredd
In[222]:= medelbreddman = Mean[höftbreddman] // N

Out[222]= 361.

In[223]:= medelbreddskyltdocka = Mean[höftbreddskyltdocka] // N

Out[223]= 347.5

Standardavikelse 
In[224]:= summaman2 = Total Table höftbreddman〚i〛- medelbreddman 2, {i, 1, 18}

Out[224]= 11 528.

In[225]:= SDman2 =
summaman2

nman - 1

Out[225]= 26.0407

In[226]:= summaskyltdocka2 =

Total Table höftbreddskyltdocka〚i〛- medelbreddskyltdocka 2, {i, 1, 8}

Out[226]= 950.

In[227]:= SDskyltdocka2 =
summaskyltdocka2

nskyltdocka - 1

Out[227]= 11.6496

5:e percentilen
In[228]:= femtepercentilenman2 = Solve X5 ⩵ medelbreddman + SDman2 -1.64 // First // First

Out[228]= X5 → 318.293

In[229]:= femtepercentilenskyltdocka2 =
Solve X5 ⩵ medelbreddskyltdocka + SDskyltdocka2 -1.64 // First // First

Out[229]= X5 → 328.395

50:e percentilen
In[230]:= femtiondeepercentilenman2 = Solve X50 ⩵ medelbreddman + SDman2 0 // First // First

Out[230]= X50 → 361.
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In[231]:= femtiondeepercentilenskyltdocka2 =
Solve X50 ⩵ medelbreddskyltdocka + SDskyltdocka2 0 // First // First

Out[231]= X50 → 347.5

95:e percentilen
In[232]:= nittiofemtepercentilenman2 = Solve X95 ⩵ medelbreddman + SDman2 1.64 // First // First

Out[232]= X95 → 403.707

In[233]:= nittiofemtepercentilenkskyltdocka2 =
Solve X95 ⩵ medelbreddskyltdocka + SDskyltdocka2 1.64 // First // First

Out[233]= X95 → 366.605

Test 
In[235]:= SmoothHistogram[{kroppslängdman, kroppslängdskyltdocka},

Filling → Axis, Axes → {True, False}, AxesLabel → {"[mm]", "[f(x)]"},
PlotLegends → {"Män", "Skyltdockor"}, PlotLabel → "(b)- Kroppslängd för män"]

Out[235]=

1600 1700 1800 1900 2000
[mm]

(b)- Kroppslängd för män

Män

Skyltdockor
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In[236]:= SmoothHistogram[{höftbreddman, höftbreddskyltdocka}, Filling → Axis,
Axes → {True, False}, PlotLegends → {"Män", "Skyltdockor"},
PlotLabel → "(b)- Höftbredd för män", AxesLabel → {"[mm]", "[f(x)]"}]

Out[236]=

300 350 400 450
[mm]

(b)- Höftbredd för män

Män

Skyltdockor
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Bilaga 8 - Meshmixer 

Print proporties: W=1100, D=500, H=820 

FUNKTIONER BESKRIVNING 
IMPORT Importera fil 
EDIT-TRANSFORM Rotera och ställ på plattform. Fötter skall vara mot bottenplatta. 
EDIT-PLANE CUT 
(KEEP BOTH) 

Markera vart snitt skall skapas 

EDIT-SEPERATES 
SHELLS 

Snitten separeras och olika delar skapas 

COMBINE Om otillfredsställande delar uppstår, markera de delar som skall 
anknytas och välj combine. 

SELECT Om otillfredsställande hål skapas, markera vassa kanter med sphere 
brush.  

SELECT Markera båda sidor av hålet 
EDIT-BRIDGE Skapa en uppbyggnad, denna uppbyggnad kan även roteras för 

önskad position och vinkel. 
ANALYSIS-
INSPECTOR 

Fyll i resterande hål. 

SCULPT För att göra kanter mer verkliga och skulptera egna uppbyggnader. 
MESHMIX Markera objekt, importera cylinder och välj boolean subtract för att 

skapa hål i det markerade objektet. 



Bilaga 9 – Beräkning kardborre 
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