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Sammanfattning 
Denna studie görs i samarbete med ett modeföretag som ska ta fram en ny modell av sport-bh 

med dubbla kupstorlekar. Då företaget tidigare inte haft en liknande produkt utan bara använt 

sig av enkla kupstorlekar behövs en måttlista med graderingsintervaller. Dessa intervaller ska 

vara anpassade för denna typ av dubbla kupstorlekar. Företagets graderingsintervaller 

sammanställs och ett grundmönster för en bh graderas enligt detta och även efter svensk 

standard. För att kunna jämföra vilken gradering som passar bäst för sport-bh:n sys de 

graderade bh:arna upp i två olika storlekar och provas av. De dubbla kupstorlekarna jämförs 

med samma bh modell graderad i enkla kupstorlekar, här bedöms om passform och volym på 

kupan är likvärdig. Resultatet av graderingen och avprovningarna visar på att de dubbla 

kupstorlekarna graderade efter företagets intervaller ger bäst passform för de önskade dubbla 

kupstorlekarna. 

 

Abstract 
This study is performed in collaboration with a fashion company to develop a sports bra with 

double cup sizes instead of cups with single sizes. The company doesn’t have this type of 

product in its current line and needs a grading that is adapted for this type of cup and a 

measurement chart with grading intervals. Grading intervals from both the company and SIS 

(Swedish standard) are compared to determine which grading intervals fit this purpose best.  

A bra pattern is then graded for each different interval. The two different graded bras are sewn 

in two different sizes each that are evaluated during a fitting session. The test person also 

compares the fit and size of the double cup size to a single cup size. The result of the grading 

and the fittings show that the grading according to the company provides the best fit for the 

desired double cup sizes. 
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Förord 
Arbetet med denna kandidatuppsats inom designteknik har för min egen del varit utmanande 

och lärorikt. Resultatet av studien hoppas jag ska kunna användas som stöd i framtiden för att 

ta fram en gradering som är anpassade till dubbla kupstorlekar för bh.  

Jag vill ge ett stort tack till min handledare på företaget och Anna Haapalahti Stålnacke som 

varit hjälp och stöd under hela processen. Jag vill även tacka studiens provpersoner, min 

interna handledare och mina medstudenter som gett feedback som fört studien framåt. 

Terminologi 
Alfanumeriska storlekar – En storleksserie där storlekarna namnges med bokstäver. 

Avprovning – I denna studie: tillfälle där bh:n provas av på verkliga personer. 

Bröstrot – Där bröstet möter bröstkorgen. 

Dubbla kupstolekar – I denna studie: storleksbenämning på en bh kupa som ska täcka upp  

för två enkla kupstorlekar. 

Enkel kupstorlek – I denna studie: storleksbenämning på en standard bh kupa 

Första prov – I denna studie: Den första uppsydda prototypen på sport-bh:n som leverantören 

skickat till företaget.  

Gradering – Benämning för att ta fram ett plagg i mer än en storlek 

Graderingsintervaller – Hur mycket ett visst mått ändras för att plagget ska öka/minska i 

storlek. 

Grundmönster – Basmönster utan detaljer att utgå ifrån vid konstruktion av modeller. 

Grundstorlek – Den storlek ett företag utgår ifrån när de utför sin gradering 

Kroppsmåttlista – En måttlista med olika mått på en kropp, den delas in i storlekar och 

måtten för varje storlek anges separat. 

Kupa – Delen på en bh som omsluter själva bröstet. 

Kupsöm – En söm som går över bh kupan. 

Lectras cad program, Modaris – Dataprogram som används för att arbeta eller skapa 

mönsterdelar i 2D. 

Numeriska storlekar – En storleksserie där storlekarna namnges med siffror. 

Skillnadsmått – Intervaller mellan storlekar. 

Skillnadsmåttlista – Lista med intervaller mellan storlekar som sammanställts i en måttlista. 

Storleksserie – Ett spann av storlekar från minsta till största storlek. 

Stigningstal – Hur mycket det ökar mellan skillnadsmåtten i en måttlista. 

Toile – I denna studie: ett provplagg av grundbh:n enkelt uppsytt för att kontrollera passform. 

Passform – I denna studie: hur bh kupan ska sitta över och runt bröstet. 

Plaggmåttlista – En måttlista innehållande mått för ett specifikt plagg. 
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Inledning 
En bysthållare för sportändamål (sport-bh) kan kännas som en självklarhet för många när de 

ska utföra en fysiskaktivitet. Det är då viktigt att hitta en sport-bh som passar bra och ger 

ordentligt med stöd för bysten (McGhee & Steele 2010). Det finns ett stort utbud av sport-

bh:ar med olika funktioner, passform och design på marknaden. Idag är det vanligt med en 

sport-bh i antingen alfanumerisk storlek som är anpassade efter personens omkrets över 

bysten eller i bh-storlekar som tar hänsyn till kundens byststorlek. En kombination av dessa 

börjar mer och mer synas ute på marknaden och detta är något som företaget vill kunna 

erbjuda sina kunder.  

 

På modeföretaget som producerar kläder för den unga kvinnan erbjuder idag ett flertal sport-

bh:ar i sitt sortiment. Dessa sport-bh:ar finns endast i en alfanumerisk storleksserie. Företaget 

vill ta fram en ny sport-bh som ska tillverkas i alfanumeriska storlekar men även erbjudas 

med dubbla kupstorlekar, A/B kupa och C/D kupa. Detta ska ge företagets kunder möjlighet 

att välja både en storlek som passar deras omkrets och en kupstorlek som är anpassad efter 

volymen på kundens byst. Företaget gör inte mönster utan skickar en skiss på det önskade 

plagget och en måttlista till sin leverantör som arbetar fram ett mönster utifrån företagets 

måttlista. Detta kräver att måttlistorna innehåller alla viktiga mått för att leverantörens ska 

kunna ta fram plagget med rätt mått och i rätt storlekar. Fokus i detta arbete kommer vara att 

utifrån en bh-grund ta fram en gradering för dubbla kupstorlekar. Efter att ha kommit fram till 

en gradering som passar detta ändamål, sammanställs en måttlista med gradringsintervaller. 

Denna ska innehåll de mått och graderingsintervaller som företagets leverantör behöver för att 

ta fram denna sport-bh med dubbla kupstorlekar. 

Problemformulering 
Företaget har endast sport-bh:ar i alfanumeriska storlekar och vill utöka sitt sortiment genom 

att erbjuda sina kunder en ny typ av sport-bh. Den nya sport-bh:n ska förutom den 

alfanumeriska storleken även finnas i kupstorlekar. Företaget har beslutat sig för att 

tillhandahålla dubbla kupstorlekar, det vill säga att kupan ska täcka upp för två klassiska 

kupstorlekar. Företaget har valt att jobba med kupstorlekarna A/B och C/D, som ska täcka 

upp för kupstorlekarna A till D. I litteraturen saknas det underlag för hur dubbla kupstorlekar 

tas fram. Då företaget inte gör egna mönster utan skickar en skiss och en måttlista på plagget 

till sina leverantörer krävs en måttlista med rätt graderings intervaller för dubbla kupstorlekar. 

Detta för att leverantören ska kunna göra mönstret och graderingen så som företaget önskat 

sig. Företagets sport-bh kommer att tillverkas med formpressad kupa och det finns ingen 

möjlighet att på egen hand ta fram dessa. Fokus kommer därför att läggas på hur en bh-kupa 

ska öka alternativt minska i de olika storlekarna. Resultatet av denna studie kommer sedan 

appliceras på företagets formpressade kupor. 
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Syfte 
Syftet med detta arbete är ta fram en gradering och måttlista för bh med dubbla kupstorlekar. 

Denna ska sedan kunna appliceras på en sport-bh. Arbetet ska resultera i kupstorlekarna A/B 

och C/D, som ska täcka upp kupstorlekarna A till D.  

 

Frågeställningar  

• Lämpar sig företagets eller svensk standards skillnadsintervaller bäst för gradering av 

dubbla kupstorlekar? 

 

• Vilken typ av gradering krävs för att en bh med dubbla kupstorlekar ska sitta önskvärt 

på personer med olika kupstorlek? 

 

• Vilka plaggmått är relevanta för att leverantören ska kunna utföra graderingen av en 

sport-bh med dubbla kupstorlekar?  

 

Avgränsningar 
Detta arbete kommer endast omfatta bh:ar med kupstorlekar A till D. Fokus kommer att ligga 

på att ta fram bh:ar med ett omkretsmått som motsvarar företagets grundstorlek Small och de 

olika kupstorlekarna. Då företagets sport-bh kommer att innehålla formpressade kupor som 

inte kan tillverkas på egen hand, sys en mjuk bh upp. 3D fit kommer inte användas i denna 

studie då en provpersons kommentarer om plaggets komfort och passform av bh kupan anses 

värdefulla. 
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Litteraturöversikt 

Passform 
Ett mönster för bh är det plaggmönster som är mest kroppsnära och måste sitta perfekt för att 

behålla sin funktion. Det som modifieras mest på en bh är kupan, där framför allt sömmen 

över kupan som justeras för att passa den specifika bh:ns syfte och passform (Hagger 2004). I 

en studie undersöks om designen på en sport-bh påverkar hur brösten rör sig under olika 

aktiviteter, det finns två typer av sport-bh:ar som passar olika byst och aktivitet bäst. 

Kompressions bh:n som genom att trycka brösten platta mot bröstkorgen ska minska rörelsen 

av bysten och den inkapslande bh:n som ger stöd för varje bröst för sig (Zhou,Yu & Ng 

2013). Beroende på byststorlek krävs olika mycket stöd och funktion för att ge bästa effekt. 

Det går därför inte att peka ut endast en modell av sport-bh som är bäst (Lawson & Lorentzen 

1990) 

 

I en studie (McGhee & Steele 2010) undersöks flera olika sätt att prova ut vilken bh storlek 

kvinnor har. Resultatet belyser att nästan alla kvinnor som deltog i studien ansågs ha fel 

storlek på sin bh. Hur man på bästa sätt att prova ut vilken bh storlek som passar just 

provperson analyseras och bäst resultat framkom när provpersonen fick professionell hjälp att 

hitta sin bh storlek. Författarna pekar på att det framför allt är viktigt att hitta rätt storlek och 

passform vid val av sport-bh för att undvika obehag och smärta under fysisk aktivitet. 

 

När det kommer till att prova ut en bh är det viktigt att hittar en som sitter bra både runt 

kroppen och bysten (McGhee & Steele 2010; Lawson & Lorentzen 1990). Brösten ska fylla ut 

bh:ns kupa men det ska inte upplevas som att bröstet går ut över kupan. Kupan ska följa 

bröstet runt om och i sidan ska den sitta längst bröstroten (Ericsson Wärn 2007; Triumph 

2017). För att bh:n ska ge ordentligt stöd är det viktigt att bh:n är i rätt storlek och en 

passform som passar bröstet. McGhee och Steele (2010) menar att det inte går att låsa sig vid 

tanken att ha en specifik kupstorlek då kupan ändras för att passa omkretsen på bandet som 

går runt om kroppen. Detta gör att en kvinna kan passa i flera olika kupstorlekar. 

Gradering 
Gradering är hur ett plaggmönster ökar alternativt minskar för att det ska kunna tillverkas i 

flera storlekar och då stämma överens med kroppsmåtten. Ökningen alternativ minskningen 

bör fördelas på flera olika ställen över plagget för att nå det bästa resultatet. Hur mycket 

ökning respektive minskning som görs är beroende av vilken ökning det är mellan storlekarna 

i storleksserien som används (Handford 2003). Innan beslut om vilken typ av gradering 

plagget ska ha, bör några frågor besvaras.  

• Vilken typ av passform ska plagget ha? 

• Vilket material ska plagget vara i? 

• Vilken storleksserie ska plagget finnas i och hur många storlekar ingår? 

Beroende på svaren väljs sedan 2D gradering eller 3D gradering. En 2D gradering gör sig bäst 

på plagg med en lös passform då denna typ av gradering endast ändras i omkrets och höjd. 3D 

gradering justerar utöver detta även avståndet mellan axeln och bystpunkten. 3D graderingen 

passar bättre till hud nära- och åtsittandeplagg som tillexempel en bh (Shoben & Taylor 

2004).  

 

Gradering av en bh är komplicerad då denna typ av gradering inte bara justerar omkretsen 

runt bröstkorgen utan även måste anpassas efter kupans ökning eller minskning. En kupa 

graderas så att storleken ökar främst på djupet, dvs. genom att volymen av kupan ökas utifrån 

kroppen och inte bara fördelas på omkretsen runt om kroppen. Kupan graderas så att volymen 

justeras på höjden och vidden (Shoben & Taylor 2004; Svennson 2016)  
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Måttlistor 
Ett storlekssystem är baserat på olika kroppsmått och delas upp i olika grupper som baseras 

på ålder och kön. Företag inom klädindustrin har oftast egna måttlistor för sina storlekar och 

anpassas efter företagets målgrupp, alternativt utgår företaget från en standard (Lee & Steen 

2010). Svenska textilforskningsinstitutet & Konfektionsindustriföreningen har sammanställt 

kroppsmåttlistor efter en undersökning av kroppsmått, denna används för att bygga upp 

storlekssystem. Dessa system har deltas in i olika kategorier som baseras på längd-, byst- och 

stussmått. Kroppsmåttlistorna som sammanställts har delats upp i två åldersgrupper, 16-65år 

och över 65 år.  Åldersgrupperna delas i sin tur in i olika längdklasser och figurtyper. Enligt 

denna undersökning är de vanligaste längdklasserna 160 och 168 och att den mest 

förekommande figurtypen är medelstuss. Därför rekommenderas det att den svenska 

konfektionsindustrin ska följa måttlistan för ålderskategorin 16–65 år i längdklass 160 eller 

168 och för figurtypen medelstuss (1979). 

 

Det numeriska storlekssystemet är baserat på omkretsmått och anger vilka mått som täcks upp 

av den angivna storleken. Det alfanumeriska storlekssystemet har färre storlekar och täcker 

upp för minst två storlekar i det numeriska storlekssystemet. Det är viktigt att tänka på vilken 

typ av plagg som görs i alfanumeriska storlekar. Det är svårt att få åtsittande plagg att sitta tajt 

på de olika storlekar som ska täckas upp inom en alfanumerisk storlek. I det alfanumeriska 

systemet skiljer det färre centimetrar mellan de små storlekarna än mellan de större 

storlekarna. Detta göra att en storlek kan upplevas som liten men att storleken större är för 

stor (Lee & Steen 2010). Svensk standard institutet (SIS) har släppt en uppdatering av denna 

måttlista och dessa redovisas i Storleksmärkning av kläder – Del 3: Kroppsmått och intervall. 

Denna innehåller inte lika många kroppsmått som den föregående studien och bör endast 

användas som ett komplement för viddmått. En av uppdateringarna i denna utgåva visar hur 

det de numeriska storlekarna omvandlas till alfanumeriska storlekar (SIS - Swedish Standards 

Institute 2013).  

 

Det metriska storlekssystemet är det mest använda för bh. Detta system benämner 

omkretsstorlek på bh:n genom att mäta omkretsen under bysten och välja det omkretsmåttet 

som stämmer bäst överens. Kupstorleken bestämts genom att mäta omkretsen över bysten och 

se vad skillnaden mellan detta mått och måttet under bysten blir. En skillnad på 12–14 cm är 

en A-kupa, 14–16 cm en B-kupa osv. Det metriska systemet att föredra då detta är mest 

korrekt och enkelt att följa (Textile Institute 2006).  
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Metod 
För att uppnå syftet i denna studie har olika metoder använts, Figur 1. Kortfattat togs bh:ar 

med enkla kupstorlekar och olika graderade dubbla kupstorlekarna fram och syddes upp. 

Passformen samt hur de olika kupstorlekarna upplevdes på jämfördes vid avprovningar. 

Graderingen för de dubbla kupstorlekarna sammanställdes i en måttlista med 

graderingsintervaller som företaget kan skicka till sin leverantör av den nya sport-bh: n. 

 
 

Figur 1. Översikt över metoden 

Marknadsanalys 
För att få en uppfattning om hur utbudet av sport-bh:ar med alfanumerisk omkretsstorlek och 

dubbla kupstorlekar ser ut på marknaden utfördes en marknadsanalys både i fysiska butiker 

och online. Företaget har köpt in två bh modeller från olika märken med denna storleks 

märkning. Storlekarna som köpts in är storlekarna extra small (XS), small (S), medium (M) 

och large (L) med kupstorlekarna A/B och C/D. Dessa två märken mäts av med mått som 

planeras att används i framtagningen av den nya sport bh: n. De två olika märken, benämns i 

denna studie som A och B, studerades närmare och en avmätning gjordes. Måtten 

sammanställdes i Microsoft Office Excel (2010) och en skillnadsmåttlista för varje märke. Då 

företaget har grundstorleken small, lämnades denna storlek tom i skillnadsmåttlistan för att 

kunna se hur de övriga storlekarna ökar eller minskar i förhållande till grundstorleken. Utifrån 

dessa två skillnadsmåttlistor sammanställs ett medelvärde för gradering av dubbla 

kupstorlekar, som användes som riktlinje vid graderingen. 
 

Justering av bh mönster 

En befintlig bh mönster, baserat på material från kursen Projekt underkläder med läraren Eva 

Warberg (2016), på en bh modell med diagonal kupsöm användes som grund och justerades i 

Lectras CAD program, Modaris (2016). Detta mönster mäts av och jämförs mot ett en bh 

modell från företaget. Trots att företagets bh modell har en vadderad kupa och bygel, vilken 

bh:n som ska tas fram inte har, används måtten för att fastställa så att form och volym på 

grundbh:ns kupa stämmer överens med företagets. Då de två bh modellerna är olika används 

inte exakt samma mått utan fokus läggs på att volymen av bh:ns kupa ska stämma bra. Efter 

detta lades företagets graderingsintervaller på mönstret. 

 

Sömnad av bh:arna - enkla och dubbla kupstorlekar 

Mjuka bh:ar utan bygel syddes upp, alla i alfanumeriska storleken Small och olika 

kupstorlekar. Kupstorlekarna som sys upp är A-D, detta är kupstorlekar som företaget har i 
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sitt sortiment och som ska täckas upp av de dubbla kupstorlekarna. Då företagets sport-bh 

kommer att tillverkas med formpressade kupor valdes ett stumt vävt tyg för att efterlikna 

detta. Toilerna sys utan detaljer, med justerbara axelband och knäppning med hyska och hake 

bak. Sömnaden utfördes enbart med rak sömsmaskin. 

 

Avprovning av bh:arna - enkla kupstorlekar 
Bh:arna med olika kupstorlek provades av på åtta provpersoner. Provpersonernas bh storlek 

togs fram genom att personen mätas av och jämfördes med företagets måttlista. Fokus lades 

på att provpersonens bröst volymmässigt passade i den aktuella kupan. Det är för studien inte 

relevant att känna till provpersonernas identitet och de tilldelas namn A1 till D2 för att behålla 

deras anonymitet, Tabell 1. 

Tabell 1. Provpersonernas mått jämfört med företagets måttlista och SIS-standard. 

 

 

84 85 88 81 87

82-90 83-88* 89,5 89 80 90

73,4 70 79 76 69 76

34,2 35 36 30 33 35

13,3 13 11,5 11 11,5 12,5

84 83,5 87 90 84

84 84-88* 84,5 90 92 86

73,4 70 69 76,5 82 71,5

34,2 35 36 33 35 32

13,3 13 11 13 12 12

Prov-person 

B2

Kroppsmått stl. S

Företaget
Prov-person 

A1

Prov-person 

A2
Mått

Prov-person 

B1

Bustpunkt från nackkota

Över bystvidd

Bystvidd

Under bystvidd

SIS-

standard

* Företagets byst mått är för provperson med storlek Small

Något större 

bystvidd, pga 

bredare rygg. 

Men kupan 

stämmer bra.

Något större 

bystvidd. 

Kupan 

stämmer bra

Större i

omkretsmått 

men kup-

storleken 

stämmer bra.

Lägre 

bystpunkt.

Kroppsmått stl. S

Mått
SIS-

standard

Under bystvidd

Bustpunkt från nackkota

Större i 

omkretsmått 

men kup-

storleken 

stämmet bra.

Något större 

bystvidd. 

Kupan 

stämmer bra

Axel

Provpersonens 

avvikelser från 

måttlistan

Mindre i 

omkretsmått 

men kup-

storleken 

stämmet bra.

Högre 

bystpunkt.

Över bystvidd

Bystvidd

Företaget
Prov-person 

C1

Prov-person 

D1

Prov-person 

D2

Prov-person 

C2

Provpersonens 

avvikelser från 

måttlistan

Mindre i 

omkretsmått 

men kup-

storleken 

stämmet bra.

Lägre 

bystpunkt.

Axel
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Bh:ns passform och mått på kupan utvärderades av provpersonerna och författaren genom att 

följa ett avprovningsprotokoll, Bilaga 1:1–1:2. Avprovningsprotokollet skapades för att 

underlätta avprovningen och ge en bra överblick över momentet. Protokollet riktades mot 

passformen på kupan och kupans storlek enligt Ericsson Wärn (2007) och Triumph (2017) 

synpunkter på hur en bh kupa bör sitta. Avprovningarna dokumenterades även med 

fotografier. 

 

Gradering 

Bh mönstret som använts till bh:n med enkla kupstorlekar graderas till att täcka upp för två 

storlekar, dubbla kupstorlekar. De dubbla kupstorlekarna som togs fram i detta arbete är 

storleken A/B, som täcker upp för kuporna A och B, och storleken C/D, som täcker upp för 

kuporna C och D. Detta är storlekarna som företaget kommer att använda i sin nya sport-bh. 

Bh:ns kupa graderades både enligt företagets måttlistor, Bilaga 2:1–2:2, och enligt svensk 

standard (Svenska textilforskningsinstitutet, & Konfektionsindustriföreningen 1979, ss. 32–

33). För att de olika graderade dubbla kupstorlekarna skulle hållas isär tilldelades de namn, 

Tabell 2. 

Tabell 2. Dubbla kupstorlekarnas tilldelade namn. 

 

 

 

De dubbla kupstorlekarna graderade enligt företagets kupgradering ges namnen A/B FÖ och 

C/D FÖ. De dubbla kupstorlekarna graderade efter SIS kupgradering ges namnen A/B SIS 

och C/D SIS. Den dubbla kupstorlekaran syddes sedan upp och provades av på samma sätt 

som de enkla kupstorlekarna. 

 

Analys 

Efter uppsömnad och avprovning av både de enkla och den dubbla kupstorlekaran gjordes en 

analys. Avprovningsprotokollen och fotografier från de tre olika avprovningarna jämförs. 

Provpersonernas åsikt om hur bh:arna med dubbla kupstorlekar upplevdes jämfört med 

storleken på de enkla kupstorlekarna. De två olika graderade bh:arna med dubbla 

kupstorlekars jämfördes även mot varandra. Stor vikt lades vid passformen, hur bh:arnas 

kupor satt över och runt om bröstet.  

 

Framtagning av måttlista 

De mått som är viktiga för att företagets leverantör ska kunna gradera den nya sport bh:n med 

dubbla kupstorlekar valdes ut, genom att ett första prov av sport-bh:n och 

graderingsintervaller på bh:n med dubbel kupstorlek i Modaris (2016) studerades. De mått 

som ansågs väsentliga för att kunna utföra graderingen på sport-bh:n lades in i en måttlista 

med graderingsintervallerna för alla storlekar lades in i Microsoft Office Excel (2010). En 

plaggskiss togs fram i Adobe Illustrator (2015) för att illustrera hur plagget ska mätas. 

A/B FÖ A/B SIS

C/D FÖ C/D SIS

Gradering 

enligt 

företaget

Tilldelade namn -

dubbla kupstorlekar

Kupa A/B

Kupa C/D

Gradering 

enligt SIS
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Resultat 

Marknadsanalys 
Analysen resulterar i att det konstateras att utbudet av sport bh:ar med både alfanumerisk och 

dubbla kupstorlekar är minimalt i de fysiska butikerna. Online är utbudet av sport-bh:ar med 

denna typ av storlek större och även de butiker som inte sålde denna typ av produkt i sina 

butiker erbjuder den i sina webshopar.  

 

 

 
 

Skillnadsmåtten för hur mycket sport-bh:n av märke A sammanställs, Tabell 3. Märke A har 

alla omkretsstorlekarna men saknas i kupstorlekarna C/D i både storlek XS och L. Detta gör 

att det är svårt att avgöra exakt hur mycket denna kupstorlek ökar i de olika storlekarna, då 

ökningen bara ses mellan storlekarna S och M. De flesta måtten ökar lika mycket i alla 

storlekarna. Det konstateras däremot att mått 6, måttet för hur hög bh:n är mitt fram i 

storlekarna A/B, ökar mer mellan de större omkretsstorlekarna. Mått 11, nackvidd, ökar 

mindre i de större storlekarna. Mått 12, Bystvidd, halvt mått, och mått 13, under bystvidd i 

avslappnat tillstånd, halvt mått, ökar mest mellan storlekarna S och M.  

 

 

XS S M L 
1 Cup height - size. A/B -1,0 0 +1,0 +3,0

2 Cup height - size. C/D 0 +0,5

3 Armhole edge of cup - size A/B -0,5 0 +0,5 +1,0

4 Armhole edge of cup - size C/D 0 +0,5

5 Front strap length -0,5 0 +0,5 +1,0

6 Center front length - size A/B -0,5 0 +1,0 +2,5

7 Center front length - size C/D 0 +0,5

8 Center back length from hook to eye 0 0 0 0

9 Side height - size A/B -0,5 0 +0,5 +1,0

10 Side height - size C/D 0 +1,0

11 Neck width -1,0 0 +0,5 +1,0

12 ½ Chest width, at armhole -2,0 0 +3,0 +5,0

13 ½ under bust width, relaxed -2,0 0 +2,5 +4,5

14 ½ under bust width, stretched -3,5 0 +3,5 +7,0

*mått i cm = Storlek saknas

Measurment*

Märke A

Tabell 3. Sammanställning av skillnadsmått på märke A 
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Tabell 4. Sammanställning av skillnadsmått på märke B. 

 
 

Även skillnadsmåtten för Märke B har sammanställts, Tabell 4. Precis som i märke A finns 

sport-bh:n i alla omkretsstorlekarna men saknas i kupstorlekarna C/D i både storlek XS och L. 

Tillskillnad från märke A ökar märke B olika på mått 1, kuphöjd i kupstorlek A/B, ökningen 

är störst mellan storlekarna S och M. Mått 6, måttet för hur hög bh:n är mitt fram i storlekarna 

A/B ökar bara mellan storlekarna XS, S och M. Detta mått ökar då inte alls mellan storlekarna 

M och L. Även på märke B ökar mått 12, Bystvidd, halvt mått, och olika i de olika 

storlekarna. Men tillskillnad från märke A skiljer sig även mått 14, under bystvidd i utdraget 

tillstånd, halvt mått, olika i de olika storlekarna. Efter att ha analyserat och jämfört hur märke 

A och B ökar respektive minskar i varje storlek skapas en skillnadsmåttlista på medelvärdet, 

Bilaga 3. Medelvärdet ger en riktlinje på hur en gradering av dubbla kupstorlekar kan göras. 
 

Justering av bh mönster 

För att ta fram en bh med som har rätt kupstorlekar jämfört med företagets bh:ar används ett 

redan konstruerat grundmönster för bh. Detta mönster mäts av och jämförs mot ett en bh 

modell från företaget. Trots att företagets bh modell har en vadderad kupa och bygel, vilken 

bh:n som ska tas fram inte har, används måtten för att fastställa så att form och volym på 

grundbh:ns kupa stämmer överens med företagets. Då de två bh modellerna är olika används 

inte exakt samma mått utan fokus läggs på att volymen av bh:ns kupa ska stämma bra. Efter 

jämförelsen behöver grundmönstret justeras då kupans längd i överkant och höjden på kupan 

är mindre än på företagets mått på en kupa. Efter att ha sytt upp två olika kupor konstateras 

det att kupvolymen stämmer bra överens med företagets kupa och grundmönstret är klart att 

användas. Från det ändrade grundmönster klipps fyra bh:ar i kupstorlekarna A till D ut och 

sys upp som en mjuk bh utan bygel.  

  

XS S M L 
1 Cup height - size. A/B -1,0 0 +2,0 +3,0

2 Cup height - size. C/D 0 +1,5

3 Armhole edge of cup - size A/B -1,0 0 +0,5 +1,5

4 Armhole edge of cup - size C/D 0 +0,5

5 Front strap length -0,5 0 +0,5 +1,0

6 Center front length - size A/B -1,0 0 +1,0 +1,0

7 Center front length - size C/D 0 +0,5

8 Center back length from hook to eye 0 0 0 +0,0

9 Side height - size A/B -0,5 0 +0,5 +1,0

10 Side height - size C/D 0 +0,5

11 Neck width -0,5 0 +0,5 +1,0

12 ½ Chest width, at armhole -3,0 0 +2,5 +5,0

13 ½ under bust width, relaxed -4,0 0 +3,0 +6,5

14 ½ under bust width, stretched -3,0 0 +4,0 +8,0

*mått i cm = Storlek saknas

Measurments*

Märke B
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Avprovning av bh:ar - enkla kupstorlekar 
När de mjuka bh:arna har sytts upp provas de av på åtta olika provpersoner, två personer per 

kupstorlek. Kupa A provas av på provperson A1 och A2. Kupan går för långt in mot mitt fram 

vilket gör att kupan inte går tillräckligt långt ut i sidan på provperson A1, Figur 2. På 

provperson A2 sitter kupan bra runt om bröstet men kupan något stor upp mot axelbandet.  

Provpersonerna B1 och B2 provar kupa B och på båda två sitter kupan bra över bröstet men 

den är stor uppemot axelbandet, Figur 3. Runt om bröstet sitter kupan bra på båda 

provpersonerna och förutom att den är stor upptill anser provperson B1 och B2 att kupan 

känns bra storleksmässigt. 

 

 
Figur 2. Problemområde kupa A, provperson A1. Kupan går inte tillräckligt långt ut i sidan. 
 

 
Figur 3. Problemområde kupa B, provperson B1 & B2. Kupan blir stor upp mot axelbandet. 

 

Kupa C sitter bra över bröstet på provperson C1 och C2, storleken upplevs vara bra av båda 

personerna. Det enda som kan kommenteras är att delen för mitt fram skulle kunna ökas 0,3–

0,5cm då den verkar dra kupan inåt, Figur 4, vilket gör att kupan inte riktigt följer bröstets 

form fram. Provperson D1 har något större underbystmått vilket gör att bh:n med D kupa drar 

något runt om. På provperson D2 trycker kupans överkant på bröstet, Figur 5. Runt om bröstet 

sitter kupan önskvärt och följer bröstets form förutom mot mitten där kupan går något längre 

in än D2.s byst, detta upplevs även på provperson D1, men inte i samma utsträckning. Över 

bysten är kupans passform bra och passar provperson D1:s byst. 
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Figur 4. Problemområden kupa C, provperson C1 & C2. Mitt fram drar kupan mot mitten. 

 

 
Figur 5. Problemområden kupa D, provperson D1. Kupan trycker på bröstet i överkant. 

 

Överlag sitter bh:arna med enkla kupstorlekar bra på alla provmodellerna, dock bör 

mittframdelen ökas 0,3–0,5 cm för att den framför allt på provperson A1, C1, C2, D1 och D2 

upplevs dra kupan inåt och gör att kupan slutar längre in mot mitten än provpersonernas byst. 

Gradering 

Efter att ha ökat överkanten på mitt fram på grundbh:ns mönster påbörjas arbetet med att 

gradera de enkla kupstorlekarna till dubbla kupstorlekar. För att kunna gradera grundbh:n 

enligt vad företaget önskar med omkretsstorlek i alfanumerisk storleksserie och med 

dubbelkupstorlek studeras olika skillnadsmått för att gradera. SIS (Swedish Standards 

Institute) standard och företagets omvandling till en alfanumerisk storleksserie jämförs. 
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Tabell 5. Alfanumerisk storleksserie enligt SIS. 

 

 
Enligt SIS - Swedish Standards Institute (2013) delas den alfanumeriska storleksserien in 

genom att varje alfanumerisk storlek upp för två av de numeriska storlekarna, Tabell 5. Därav 

har till exempel storlek S ett bystmått som täcker upp för en byst som är mellan 82–90 

centimeter i omkrets.  

 
Tabell 6. Alfanumerisk storleksserie enligt företaget. 

 

 
Företaget har en egen omvandling från sina numeriska storlekar till alfanumeriska storlekar, 

Tabell 6. Tillskillnad från SIS indelning täcker storleken XS, S och XL endast upp en 

numerisk storlek. För att ökningen mellan storleken L och XL inte ska bli för liten läggs även 

storlek 48 in i denna sammanställning. Enligt företagets måttlista täcker storlek S upp för 

bystmått mellan 84–88 cm. Jämförs dessa två måttlistor innebär det att företagets omkretsmått 

för storlek S är totalt 3 cm mindre än SIS. 

 
 

  

36 38 4840 42 44 46

Mått i cm

104

92 96 100 104

Räckvidd 98-106

8480

80

106-11874 - 82 82-90 90-98

XS S

88

88

Omkretsmått  enligt SIS 2013

96 116

76

XL

116

M L
Alfanumerisk 

storlek

Rekomenderat 

bystmått

Bystmått 110

Numerisk 

storlek
5032 34

46 48*

* Ingår inte i företagets storleksserie

Storleken motsvara endast en numerisk 

storlek

Mått i cm

98 102 106 110

80-84 84-88 88-96 96-104 104-114

90 94

M L

82 86 92 100 108

42 44

Omkretsmått enligt företaget

Rekomenderat 

bystmått
78

Alfanumerisk 

storlek
XXS

Numerisk 

storlek
32 34 36 38 40

XS S XL

Räckvidd 76-80

Bystmått
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Tabell 7. Skillnadsmått för omkretsgradering enligt företaget. 

 

 
 

Eftersom företagets alfanumeriska storlekar täcks upp av antingen en eller två numeriska 

storlekar påverkar detta omkretsgraderingen. Företagets skillnadsmåttlista ökar olika mycket 

mellan de olika storlekarna, Tabell 6, när det kommer till omkretsgraderingen.  

 
Tabell 8. Skillnadsmått för omkretsgradering enligt SIS. 

 

 
 

I skillnadsmåtten i omkretsgraderingen enligt graderings underlag (Svensson 2016), utifrån 

SIS standard, minskar storlek XS mer jämfört med företagets och storleken XL ökar mer än 

företagets mått, Tabell 7.  

 

-4 0 6 8 8

-4 0 8 8 10

-1 0 1 1 2

-0,25 0 0,5 0,5 0,5

-1 0 2 2 2,5

-1,5 0 2,1 2,1 2,3

-0,6 0 1,2 1,2 1,6

-0,5 0 1 1 1

-0,5 0 0,5 0,5 0,5

-1 0 1 1 1

-1 0 1 1 1

-0,5 0 0,5 0,5 0,5

Underbystvidd

XS

CF vidd

Halsvidd

Axelbredd

Ryggbredd

Halskota - bystpunkt

Bystavstånd

Övervidd

Skillnadsmått - Företaget

S M L XLMått

Grundstorlek

Över kuplängd

Ytter kuplängd

Ving höjd

Ärmhålsdjup

Mått i cm

-8 8 8 12

-8 8 8 12

-2 2 2 2

-0,5 0,5 0,5 0,5

-2 2 2 3

-2,1 2,1 2,1 2,5

-1,2 1,2 1,2 2

-1 1 1 1

-1,2 1,2 1,2 1,2

-1 1 1 1

-0,65 0,65 0,65 0,65

-0,3 0,3 0,3 0,3

Övervidd

Ytter kuplängd

Ving höjd

Ärmhålsdjup

CF vidd

Över kuplängd

Grundstorlek

Mått i cm

Bystavstånd

Skillnadsmått - SIS

Mått XS S M L XL

Underbystvidd

Halsvidd

Axelbredd

Ryggbredd

Halskota - bystpunkt
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Kupgradering 
Kuporna graderas nu från vanliga enkla kupstorlekar till dubbla kupstorlekar. 

 
Tabell 9. Skillnadsmått för kupgradering enligt företaget. 

 

 
Hur kupans höjd och vidd ändras i de olika kupstorlekarna enligt företaget, Tabell 9, 

granskas. Här kan man se att höjden ökar 1 cm och vidden 1 cm i alla kupstorlekarna. För att 

få fram hur de dubbla kupstorlekarna bör graderas läggs graderingen för kupa A och B ihop så 

att kupa A/B ökar 2 cm i kuphöjd och kupvidd. Även kupa C och D läggs ihop på samma sätt 

och resulterar i samma ökning som för dubbelkupan A/B. 

 
Tabell 10. Skillnadsmått för kupgradering enligt SIS. 

 

 
 

Enligt SIS ökar både kuphöjden och kupvidden lika mycket i alla kupstorlekar, Tabell 10, 

skillnadsmåtten ökar här 1,2 cm i alla storlekar (Svenson 2016). Det vill säga 2 mm mer i 

varje storlek jämfört med företagets kupgradering. Slås dessa ökningar samman för att få de 

dubbla kupstorlekarna, kommer kupa A/B och C/D öka 2,4 cm i både höjd och vidd.  

Här tas ett beslut att gradera omkretsen enligt företagets intervaller och att gradera kupan både 

enligt SIS och enligt företagets intervaller. För att kunna jämföra dem mot varandra. Efter att 

ha graderat grundbh:n med dessa två kupgraderingar sys båda kuporna upp enligt företagets 

omkretsgradering i storleken S och med kupstorlekarna A/B och C/D. 

  

Kupgradering - Företaget

Kuphöjd

Kupvidd

Mått B C D

1

1

1

1

A

1

1

A/B

Dubbelkup gradering - Företaget

Mått

Kuphöjd

1

1

Kupvidd

Mått i cm

C/D

2 2

2 2

Kupgradering - SIS

Mått A

1,2

1,2

B C D

1,2

Mått i cm

Mått

Dubbelkup gradering - SIS

Kuphöjd

Kupvidd 1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2,4 2,4Kupvidd

Kuphöjd

A/B C/D

2,4 2,4
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Avprovning av bh:ar - dubbla kupstorlekar 
De fyra bh:arna med dubbla kupstorlekar provas av på samma åtta provpersoner som 

användes vid avprovning av de enkla kupstorlekarna.  

Kupa A/B FÖ graderad enligt företagets kupgradering 
Kupa A/B FÖ provas av på fyra provpersoner. Det visar sig att ökningen av mitt fram har gett 

ett önskvärt resultat, kuporna sitter mer på rätt plats. På provperson B2, skulle kupan kunna gå 

ut något mer i sidan. Kupan blir något stor upptill mot axelbandet på alla provpersoner Figur 

6. Detta upplevdes även vid avprovning av de enkla kupstorlekarna på personerna A2, B1 och 

B2. Bortsett från detta sitter kupan fint över bröstet på alla provpersonerna och följer dess 

form fint runt om.  

 

 
Figur 6. Kupa A/B FÖ, provperson A1, A2, B1 & B2, kupan blir stor upp mot axelbandet. 

Kupa C/D FÖ graderad enligt företagets kupgradering 
Kupa C/D FÖ provas av på fyra provpersoner. Även här visar det sig att ökningen av mitt 

fram har gett ett önskvärt resultat, att kuporna sitter nu på rätt plats. Kupan sitter fint både 

över och runt om bröstet på alla fyra provpersonerna. 

Kupa A/B SIS graderad enligt SIS kupgradering 
Kupa A/B SIS provas av på fyra provpersoner. Problemet med att kupan är stor upp till mot 

axelbandet uppstår även på alla provpersoner vid provning av denna kupa, Figur 7, detta 

problem uppstod på den dubbla kupstorleken A/B FÖ men här framträder det mer. På 

provperson A1, B1 och B2 slutar kupan även något långt in i sidan. Provperson B1 upplever 

även att kupan skulle kunna sitta lite höger upp under bröstet.  

 

 
Figur 7. Kupa A/B SIS, provperson A1, A2, B1 & B2, kupan blir stor upp mot axelbandet. 
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Kupa C/D SIS graderad enligt SIS kupgradering 
Kupa C/D SIS provas av på fyra provpersoner. På provperson C1 trycker kupans överkant 

något på bröstet, Figur 8. På person D2 går kupan lite långt ut mot sidan och upplevs något 

stor mot axelbandet, Figur 9. På provpersonerna C1, C2 och D1 sitter kupan bra runt om 

bröstet och över bröstet sitter kupan fint på provpersonerna C2 och D1. 

 

 
Figur 8. Kupa C/D SIS, provperson C1, Kupan tycker på bröstet i överkant. 

 

 
Figur 9. Kupa C/D SIS, provperson D2, kupan går ut för långt i sidan.  

Analys 
Efter avprovning av de olika dubbla kupstorlekarna FÖ och SIS jämförs resultatet med de 

enkla kupstorlekarna, Bilaga 4–11. 

 
Tabell 11. Hur provpersonerna upplever FÖ kupan jämfört med den enkla kupstorleken. 

 

 
 

X X X X X

X X X

Motsvarar Dubbelkupan FÖ den enkla kupstorleken?

Provperson A1 A2 B1 B2

Ja 

Nej

C1 C2 D1 D2

Kommentar: Kupan är större 

över bröstet. 

Men runt 

bröstet sitter 

denna bättre.

Kupan är större 

över bröstet. 

Men runt 

bröstet är 

denna bättre. 

Gillar att denna 

kupa är högre.

Väldigt lika 

men C/D För 

följer formen 

under bröstet 

bättre.

Den känns lite 

låg över 

bröstet, 

föredrar den 

enkla kupan D.
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I denna studie är det viktigt att de dubbla kupstorlekarna, känns bra på provpersonerna med 

olika kupstorlek och därför sammanställs hur provpersonerna upplever de dubbla 

kupstorlekarna FÖ, Tabell 11. Provpersonerna A1 och A2 upplever dock att kupan blivit 

större över bröstet men att runt om bröstet sitter denna kupa bättre än den enkla kupstorleken 

A. Provperson D2 trycker kupan C/D FÖ känns lite låg mitt över bröstet och föredra därför 

den enkla kupstorleken D. Provpersonerna B1 och B2 uppger att de inte anser att det är någon 

större skillnad på kupa A/B FÖ jämfört mot den enkla kupstorleken B. Detta stämmer även 

för provperson C1, C2 och D1 kupa C/D FÖ känns väldigt lik den enkla kupan i storlek C 

respektive D. Provperson C2 anser även att kupa C/D FÖ följer bröstets form på ett bättre sätt.  

 
Tabell 12. Hur provpersonerna upplever SIS kupan jämfört med den enkla kupstorleken. 

 

 
 

Denna jämförelse görs även för de dubbla kupstorlekarna SIS, Tabell 12. Provpersonerna A1 

och A2 upplever även här att kupan blivit stor över bröstet. Provperson A2 tycker att denna 

kupa sitter bättre på och uppskattar att kupan här blir högre. På provperson A1 slutar kupan 

fortfarande lite för tidigt i sidan, men är bättre än den enkla kupstorleken A runt om bröstet. 

Provperson C1, C2, D1 och D2 anger att kuporna är likvärdiga. Provperson C1 påtalar dock 

att hon tycker att kupstorleken C upplevs bättre på. Efter denna analys konstateras det att de 

flesta provpersonerna bedömer att den dubbla kupstorleken FÖ är mest lik de enkla 

kupstorlekarna.  

 
Tabell 13. Vilken av de dubbla kupstorlekarna provpersonerna föredrog. 

 

 
 

X X X X

X X X X

Provperson A1

Motsvarar Dubbelkupan SIS den enkla kupstorleken?

D2

Ja 

Nej

A2 B1 B2 C1 C2 D1

Kommentar: Blir för stor 

upp mot 

axelbandet och 

kupan slutar 

lite för långt in 

i sidan.

Men gillar att 

kupan är högre 

äver bröstet.

Blir för stor 

upp mot 

axelbandet och 

kupan slutar 

lite för långt in 

i sidan. Kupan 

skulle  kunna 

sitta högre upp 

under bröstet.

Blir för stor 

upp mot 

axelbandet och 

kupan slutar 

lite för långt in 

i sidan.

Men den enkla 

kupstorleken C 

upplevdes 

bättre på.

x x x x x x

x x

Kommentar: Kupan är bättre 

på FÖ, blir för 

stor på SIS.

Kupan är bättre 

på FÖ, blir för 

stor på SIS.

Kupan är bättre 

på FÖ, blir för 

stor på SIS.

Dubbla kupstorleken SIS

Dubbla kupstorleken FÖ

Vilken av bh:arna med dubbel kupstorlek föredrog provpersonerna?

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2

Bh: Modell

Provperson
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Även de olika graderade dubbla kupstorlekarna jämförs mot varandra för att få fram vilken av 

dessa två som provpersonerna anser är mest rätt i storlek, Tabell 13. Här föredrar sex av de 

åtta provpersonerna dubbel kupan FÖ. Provpersonerna A1, B1 och B2 upplever att den 

dubbla kupstorleken A/B SIS sitter sämre än A/B FÖ, både för att den blir större upp mot 

axelbandet men även att kupans placering runt om bröstet upplevs sitta sämre. 

Provpersonerna C1, C2 och D1 föredrar kupan C/D FÖ, då den upplevs sitta bättre runt om 

bröstet. Provperson A2 tycker däremot att SIS kupan sitter bättre än FÖ kupan, framförallt för 

att provpersonen uppskattar att kupan är högre men även för att den känns bättre runt om 

bröstet. Provperson D2 håller med om att SIS sitter bättre på, även om hon anser att kupan går 

lite för långt ut i sidan.  

 

Efter analysen konsternas det att skillnaden mellan de olika graderade dubbla kupstorlekarna 

framträder mest när kuporna A/B jämförs, här blir kupan för stor för provpersonerna.  

Jämförs mönsterdelarna för de olika A/B kuporna, Figur 10, är skillnaden liten även om 

problemet med att kupan blir stor upp till på provpersonerna är mer framträdande på kupa 

SIS. De uppsydda bh:arna granskas för att se så inte sömnaden kan ha påverkat men här hittas 

ingen skillnad.  

 
 
Figur 10. Jämförelse mellan de olika graderingarna av den dubbla kupstorleken A/B. 

 

Detta problem upplevs inte på kuporna C/D, här är kupans form och volym lika på 

provpersonerna, medan hur kupan följer runt om bröstet som skiljer sig. Jämförs 

mönsterdelarna för kuporna i storlek C/D, Figur 11, fastställs det att kupa C/D SIS är något 

större än kupa C/D FÖ men skillnaden visar sig inte vid avprovningen och inte heller 

provpersonerna reagerar på att det skulle vara någon större skillnad. Ett beslut tas att gå vidare 

med kupgraderingen enligt företaget då majoriteten av provpersonerna upplever att kupan 

sitter bäst på och för att kupa A/B SIS blir för stor på provpersonerna A1-B2. 
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Figur 11. Jämförelse mellan de olika 

graderingarna av den dubbla kupstorleken C/D. 

Framtagning av måttlista 
Tabell 14. De mått som valts ut till måttlistan. 

 

 
 

Efter att ha fastställt graderingen tas en måttlista fram. Vidd och höjd som krävs för att sport-

bh:n med dubbla kupstorlekar ska öka respektive minska rätt i de olika storlekarna fastställs, 

Tabell 14. Som nämnts tidigare är dubbla kupstorlekar nytt för företaget och det är viktigt att 

tydligt förmedla till leverantören hur graderingen av plagget ska utföras. Måttlistan visar hur 

sport-bh:n ska öka på vidden, längden och ett stort fokus läggs på hur kupan ska öka för de 

dubbla kupstorlekarna. Den färdiga måttlistan innehåller skillnadsmått för alla olika omkrets- 

Q
Armhole edge of cup - Cup A/B
Armhole edge of cup - Cup C/D

N
Cup width - Cup A/B
Cup width - Cup C/D

O
Upper cup edge - Cup A/B
Upper cup edge - Cup C/D

P
Cup height - Cup A/B
Cup height - Cup C/D

J Center back height
K Across back

L
Wing width at back - Cup A/B
Wing width at back - Cup C/D

M
Across cup - Cup A/B
Across cup - Cup C/D

F Center front width

G
Center front height - Cup A/B
Center front height - Cup C/D

H
Side height - Cup A/B
Side height - Cup C/D

I Back height

A ½ Chest width, at armhole
B ½ Under bust width
C ½ Under bust width, stretched
D Armhole depth 
E Front strap length
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och kupstorlekar och en skiss som illustrerar hur de olika måtten ska mätas på plagget, Bilaga 

12:1–12:3. 

Resultat- och metoddiskussion 
Lawson och Lorentzen (1990) menar på att det kan vara svårt att hitta en sport-bh som har bra 

passform på alla kvinnor eftersom olika byststorlek kräver olika funktioner och stöd. Detta 

kan vara en bidragande effekt till att utbudet av bh:ar med dubbla kupstorlekar inte är så stort 

på marknaden. Det kan vara svårt att få personer med olika kupstorlek att passa i en och 

samma kupstorlek. Zhou,Yu & Ng (2013) menar även att olika typer av fysiska aktiviteter 

påverkar hur brösten rör sig och olika byststorlek kräver olika funktioner av en sport-bh. 

Detta är något som man bör betrakta när en kund väljer en sport-bh med dubbla kupstorlekar. 

Storleksmässigt kommer företaget tillhanda den nya modellen av sport-bh:n i kupstorlekarna 

A/B och C/D. Då denna bh inte kommer säljas i de större kupstorlekarna där extra stöd 

behövs kommer detta troligen inte bli något problem. 

 

Tanken var att bestämma provpersonernas kupstorlek genom att följa de instruktioner för hur 

kupstorleken avgörs utifrån på hur många centimeter det skiljer mellan bystmåttet och 

underbystmåttet (Textile Institute 2006). Men då det fanns en begränsad tillgång på 

provpersoner med rätt underbystmått, kunde inte denna metod användas i studien. En 

kupstorlek anpassas efter omkretsen på bh:n och en kvinna vara medveten om att hon kan 

passa i flera kupstorlekar menar McGhee och Steele (2010). Detta ligger som grund för att 

prova ut vilken kupstorlek som satt bäst på provpersonerna i denna studie. Validiteten av 

resultatet hade kunnat bli högre om alla provpersonerna haft ett underbystmått som motsvarar 

grundstorleken i företagets kroppsmåttlista. Samt om provpersonerna hade använt bh:arna 

under en längre tid och även utvärderat komforten. 

 

Lee och Steen (2010) menar att det kan vara en nackdel att gradera kroppsnära plagg med 

alfanumerisk storlek då ökningen mellan storlekarna ökar mer än i en numerisk storleksserie. 

Denna studie bevisar att detta inte gäller dubbla kupstorlekar på bh. Här upplever 

provpersonerna att den dubbla kupstorleken sitter önskvärt jämfört med den enkla 

kupstorleken. Provpersonerna med A kupa bedömde att det var skillnad men upplevde ändå 

att den dubbla kupan FÖ är bra i storlek. 

 

Vid jämförelsen av de två olika dubbla kupstorlekarna FÖ och SIS konstateras det att 

provpersonerna med kupstorlek A och B upplever störst skillnad. De anser att A/B SIS kupan 

blir större, provpersonerna med kupstorlek C och D upplever däremot att de olika dubbla 

kupstorlekarna är väldigt lika. Mönsterdelarna för kupan jämförs och visar att skillnaden på 

A/B kuporna är liten, det är formen som skiljer sig åt och sömmen över kupan lutar cirka 2 

millimeter mer i A/B SIS. På kuporna C/D är mönsterdelarnas skillnad större och formen mer 

olika varandra. Att provpersonerna med kupstorlek C och D inte upplever någon större 

skillnad på kupans volym kan tänkas bero på att deras byst är större och fyller ut kuporna på 

ett annat sätt. Medan provpersonerna med kupstorlek A och B har en mindre byst som inte 

fyller ut den höga kupan som denna bh modell har.  

 

Det är intressant att företagets kupa ökar mindre än standard. Företagets kupgradering för 

formpressade kupor är baserad på leverantörens mått för de färdiga formpressade kuporna. Då 

leverantören inte är baserad i Sverige kan detta vara en anledning till att de inte har samma 

ökning som SIS. Företaget har upplevt att ökningen på kupan blir liten de större storlekarna 

och vill i framtiden ta fram egna formpressade kupor. Det är då bra att ha i åtanke att 

kupgraderingen enligt SIS har en större ökning. 
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Slutsats 

• Lämpar sig företagets eller svensk standards skillnadsintervaller bäst för gradering av 

dubbla kupstorlekar? 

Under avprovningarna är skillnaderna mellan de olika graderade dubbla kupstorlekarna störst 

på provpersonerna som har kupstorlek A eller B. Här blir bh:n graderad efter SIS för stor. På 

provpersonerna med kupstorlekarna C eller D är det inte någon markant skillnad. Men det 

konstateras att graderingen enligt företagets skillnadsintervaller följer formen runt bröstet på 

ett bättre sätt. Detta resulterar i att graderingen enligt företagets intervaller anses bäst för 

gradering av de dubbla kupstorlekarna. 

 

• Vilken typ av gradering krävs för att en bh med dubbla kupstorlekar ska sitta önskvärt 

på personer med olika kupstorlek? 

Under arbetets gång visar det sig att det går bra att lägga ihop den vanliga kupgraderingen för 

att få de dubbla kupstorlekarna. De provpersonerna som har den minsta kupstorleken inom de 

dubbla kupstorlekarna A/B respektive C/D anger att den dubbla kupstorleken sitter bekvämt 

och upplevs bra på. Företagets kupgradering visar det bästa resultatet på majoriteten av 

provpersonerna. Detta då ökningen av kupan enligt SIS blir för stor på personerna med minst 

byst. 

 

• Vilka plaggmått är relevanta för att leverantören ska kunna utföra graderingen av en 

sport-bh med dubbla kupstorlekar?  

När det kommer till att ta fram de relevanta måtten för gradering av sport-bh:n studeras 

företagets uppsydda första prov av sport-bh:n och graderingen av bh:n med dubbla 

kupstorlekar enligt företagets kupgradering. Det är här viktigt att få med alla viddmåtten för 

hur ökningen av den alfanumeriska omkretsgraderingen och för hur kuporna ska graderas. 

Eftersom företaget sedan tidigare inte tillverkat bh:ar med dubbla kupstorlekar läggs stort 

fokus på att kuporna ska får rätt mått. För att säkerställa detta görs en tydlig skiss för hur 

måtten på kupan ska tas. Sammanlagt innehåller måttlistan fem olika mått på kupan för att 

fastställa att ökningen blir som önskat, bilaga 12:1–12:3. 

Slutord 
Under studiens gång framkommer det att det saknas riktlinjer för hur gradering för dubbla 

kupstorlekar på en bh tas fram. Resultatet av denna studie förväntats kunna bidra med 

riktlinjer som branschen kan utgå ifrån i arbetet med dubbla kupstorlekar för bh. 

 

Studiens förslag på fortsatt forskning är att undersöka om det är den höga kupan på bh 

modellen gör att skillnaderna mellan A/B FÖ och A/B SIS blir stor trots att skillnaden på 

mönsterdelarna är liten. Då denna studie endast fokuserar på kupstorlekarna A-D vore det 

intressant att se om graderingen för dubbla kupstorlekarna skulle uppvisa samma resultat i 

större kupstorlekar. Då denna studie inte hade tillgång till att tillverka egna formpressade 

kupor skulle det vara av intresse att utföra samma forskning på dessa för att se om resultatet 

blir detsamma som materialet, ett stumt vävt tyg, i denna studie. En omkretsgradering för bh 

storlekar har en ökning på 5 centimeter mellan storlekarna jämfört med företagets 

alfanumeriska omkretsgradering som har en skillnad mellan 4–8 centimeter. En studie där 

man fördjupar sig i hur de olika omkretsgraderingarna påverkar kupan hade varit intressant. 
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Bilaga 1:1 – Avprovnings protokoll, enkel kupstorlek  

 

  

Känns det som kupan sitter bra under och runt 

bröstet?

Övriga kommentarer:

Upplever provpersonen att kupan är i bra 

storlek?

Hur upplever provpersonen att kupan sitter?

Provpersonens upplevelse

Ser kupan ut att gå lagom högt i sidan?

Ser passformen på kupan bra ut?

Sitter kupan slätt över bröstet?

Ja Nej Kommentarer

Följer kupans nederkant bröstets form?

Ser kupan ut att vara rätt storlek för 

bröstet?

Checklista

Avprovnings protokoll - Enkel kupstorlekar

Bh storlek Small med kupa Provperson: 
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Bilaga 1:2 – Avprovnings protokoll, dubbel kupstorlek 

 

Hur upplever provpersonen att kupan sitter?

Känns det som kupan sitter bra under och runt 

bröstet?

Upplever provpersonen att kupan är i bra 

storlek?

Hur känns kupan på jämfört med den enkla 

kupstorleken?

Övriga kommentarer:

Ser kupan ut att vara rätt storlek för 

bröstet?

Sitter kupan slätt över bröstet?

Ser passformen på kupan bra ut?

Ser kupan ut att gå lagom högt i sidan?

Provpersonens upplevelse Kommentarer

Avprovnings protokoll - Dubbla kupstorlekar

Bh storlek Small med kupa: Provperson:

Checklista Ja Nej Kommentarer

Följer kupans nederkant bröstets form?
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Bilaga 2:1 – Företagets måttlista, alla storlekar 
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Bilaga 2:2 – Företagets måttlista, kroppsmått grundstorlek 
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Bilaga 3 – Skillnadsmåttlista på medelvärdet av märke A och B 

 
   

XS S M L 
1 Cup height - size. A/B -1,0 0 +1,5 +3,0

2 Cup height - size. C/D 0 +1,0

3 Armhole edge of cup - size A/B -0,8 0 +0,5 +1,3

4 Armhole edge of cup - size C/D 0 +0,5

5 Front strap length -0,5 0 +0,5 +1,0

6 Center front length - size A/B -0,8 0 +1,0 +1,2

7 Center front length - size C/D 0 +0,5

8 Center back length from hook to eye 0 0 0 0

9 Side height - size A/B -0,5 0 +0,5 +1,0

10 Side height - size C/D 0 +0,8

11 Neck width -0,8 0 +0,5 +1,0

12 ½ Chest width, at armhole -2,5 0 +2,8 +5,0

13 ½ under bust width, relaxed -3,0 0 +2,8 +5,5

14 ½ under bust width, stretched -3,3 0 +3,8 +7,5

*mått i cm

Skillnadsmått - Medelvärde

Measurments*

= Storlek saknas
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Bilaga 4 – Sammanställning avprovning, provmodell A1 
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Bilaga 5 – Sammanställning avprovning, provmodell A2 
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Bilaga 6 – Sammanställning avprovning, provmodell B1 
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Bilaga 7 – Sammanställning avprovning, provmodell B2  
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Bilaga 8 – Sammanställning avprovning, provmodell C1 
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Bilaga 9 – Sammanställning avprovning, provmodell C2 
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Bilaga 10 – Sammanställning avprovning, provmodell D1 
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Bilaga 11 – Sammanställning avprovning, provmodell D2 
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Bilaga 12:1 – Måttlista för sport-bh:n, fram 

  

-2
-0,5
-0,5

0
-0,3

4
0,6
0,6 0,7

00

6,5

0,3

2,5
0,5
0,5
0

Measurements - Front

Code
A
B
C
D
E
F

Center front height - Cup A/B

Front strap length
Center front width

½ Chest width, at armhole

G

S

Center front height - Cup C/D

11
-2
-2

Unit: cm

½ Under bust width
½ Under bust width, stretched 4,5

LXS

Armhole depth 

M XL
2,5
2,5

4 4,5

0,9

0,7

0,3 0,6 0,9
0,6

-0,3
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Bilaga 12:2 – Måttlista för sport-bh:n, bak 

  

0,7
0,5 1 1,5

-0,3Side height - Cup C/D
Side height - Cup A/B

Wing width at back - Cup A/B -1

Center back height

Wing width at back - Cup C/D -1

Unit: cm

0,3

Across back

-0,5
J
K

Back height

H
0,6

I

XS S M L XL

0,9
2 3

0,3
1

-0,3 0,6 0,9

Measurements - Back

1,1 3,2

L
1

-0,2
-0,25

2,5 4,5
1 2,5 4,5
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Bilaga 12:3 – Måttlista för sport-bh:n, kupa 

 
 

Measurements - Cup Unit: cm

XS S M L XL

M
Across cup - Cup A/B 19 20 21 22,5 24
Across cup - Cup C/D 23,5 22,5 23,5 25,1 26,7

N
Cup width - Cup A/B 15,5 16,5 17,5 19 20,5
Cup width - Cup C/D 18 19 20 21,6 23,2

O
Upper cup edge - Cup A/B 21,2 21,5 21,8 22,2 22,7
Upper cup edge - Cup C/D 21,7 22 22,3 22,7 23,2

P
Cup height - Cup A/B 18 19 20 21 22
Cup height - Cup C/D 19 20 21 22 23

Q
Armhole edge of cup - Cup A/B
Armhole edge of cup - Cup C/D 13,5 14 14,5 15,1 15,6

14 13,5 14 14,6 15,3
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