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Sammanfattning 
Litteratur visar på att bysthållare (BH) är ett mycket komplext plagg och endast små 
justeringar kan förändra passformen. I denna studie har BH konstruerats med syfte att 
undersöka vad olika avskärningar över kupan gör med passformen. På modeföretaget där 
studien utförts fanns det ett önskemål om bra BH-grunder som underlag för att undvika att 
leverantören gör konstruktionerna, då måttlista och skiss inte anses som tillräckligt bra 
underlag att skicka. Genom att själva göra konstruktionerna anser sig företaget få mer 
kontroll över BH:ns passform. Konstruktionerna i denna studie har utvecklats i CAD-
programvaran Modaris. Detta följt av uppsömnad och avprovning, där BH:arna testas på 
olika provmodeller med mått motsvarande företagets målgrupp. Under avprovningarna har 
avprovningsprotokoll förts, där frågor relaterade till litteraturen ställs till de medverkande. 
Det visar sig att passformen förändras när avskärningen gör det. Detta på grund av att 
fördelningen av vidden ändras, vilket innebär att kupan får en ny form. För att undvika 
passformsproblem på företag kan en idé vara att utveckla ett flertal olika grundkonstruktioner 
med olika avskärningar, så att endast mindre justeringar krävs, och färre justeringar behövs 
göras från grunden.  

Nyckelord  
Bysthållare- BH- Passform - Avskärning - Kupa 

Abstract 
Literature shows that bras are a very complex piece of clothing and only small adjustments 
can change the fit. In this study, bras has been constructed with the purpose to examine what 
different cuts on the bras cup make with the fit. The fashion brand where this study has been 
performed, wanted a basic pattern for bras, since communication with vendors using only 
sketches and measurement lists was not enough to get a good result. The patterns in this 
study have been developed in CAD software Modaris. This followed by sewing and fitting 
sessions on fitting models with body measurement corresponding to the brands target group. 
During the fittings, a protocol related to literature is written. After analysing the fit of the 
bras, it came to show that shape is changed even though the width of the cup is the same. 
This is because the width is divided differently which gives the cup a new shape. To avoid 
fitting problems it could be a good idea that companies have more than one basic pattern for 
bras with different cuts to base their models on, to decrease the proportion of major fitting 
changes. 
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Förord 
Denna studie har genomförts med ambitionen att ta fram och undersöka hur en BH-grund kan 
användas vid framtagningen när nya BH-modeller med olika avskärningar över kupan tas 
fram. Förhoppningen är att denna BH-grund ska fylla en funktion som grundkonstruktion åt 
företaget där studien är utförd. Idag finns ingen litteratur som visar vad som händer med 
passformen när en avskärning ändras så detta är ett bidrag till litteratur om framtagningen av 
BH-modeller och avskärningens påverkan på dess passform. Jag vill tacka min interna 
handledare från skolan och de medstudenter som opponerat på mitt arbete, samt min externa 
handledare och övriga medarbetare på företaget som hjälpt mig under arbetets gång. Jag vill 
även tacka de provmodeller som ställt upp och medverkat under avprovningarna av mina 
BH:ar. 
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Terminologi  

Begrepp 

Nedan följer en skiss innehållande BH:ns delar och vanligt förekommande begrepp i studien. 
 

 
A: Överkupa       C: Trekant          E: Axelband    G: Bygel (placeras i kanal) 
B: Underkupa       D: Vinge          F: Avskärning (sömmen som delar kupan) 
 
Grundkonstruktion: Ett konstruktionsunderlag utan designdetaljer att utgå ifrån vid 
framtagning av modeller. 
Modell: En unik konstruerad artikel i företagets kollektionsbibliotek.  
Avprovning: Provsession under framtagandet av modeller. Modellen testas på provmodell 
eller provdocka för att konstatera passform och eventuella justeringar.  
Provmodell: Person med kroppsmått enligt företagets standard som testar modellerna under 
avprovning. 
Passform: Hur plagget följer kroppen. Baseras på design och individuellt tycke och kan 
därför vara svårbedömt.  
Bystrot: Bröstets underkant. 
Bystpunkt: Bröstets högsta punkt. 
Veck i mönster (VIM): Reducering av vidd i en konstruktion 
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Inledning 
Företaget där detta arbete utförts är ett större modeföretag där hög kvalitet och god passform 
är viktiga komponenter vid produktframtagning. Företaget gör både dam- och herrplagg och 
accessoarer som skor och väskor. Här arbetar konstruktörerna nära designteamet och med 
stor fokus på passform. Framtagningen av nya modeller testas på plats genom sömnad innan 
dessa skickas till leverantören. Konstruktionerna ritas i storlek small, vilket är företagets 
grundstorlek. Därefter följer ett provhanteringssystem där cirka sex prover skickas från 
leverantören till företaget för att testa tekniska och estetiska lösningar. När provet levereras 
från leverantören kontrolleras passform, plaggets mått och kvalitén samt designen. 
Passformen testas genom att provmodeller med rätt kroppsmått som motsvarar företagets 
storlek small, provar prototyperna. Sedan skickas kommentarer tillbaka till leverantören 
innehållande eventuella mönster-, finish-, alternativt designförändringar. 
 
Företaget gör i stort sett konstruktioner på alla sina plagg. Anledningen till detta är för att 
hålla en hög kvalitetsstandard när det kommer till passform. På företaget anser de att de har 
större kontroll och behöver skicka färre prover om de själva gör konstruktionerna till deras 
modeller. Den enda produktgrupp där företaget inte har någon grundkonstruktion framtagen 
för är i nuläget för BH. I dagens läge är underkläder inte någonting som företaget erbjuder på 
marknaden, men vid tidigare tillfällen har behov av en BH-grund funnits. Anledningen till att 
det funnits behov av detta är att företaget gör badkläder och däribland bikini. Vid några 
tidigare tillfällen har BH-överdelar önskats från designavdelningen och vid dessa tillfällen 
har företaget upplevt att en bra grundkonstruktion för BH saknats. Att kommunicera 
passform med enbart skiss och måttlista, och överlåta konstruktionen till leverantörerna, har 
inte gett det resultat som önskats. I och med att kvalité gällande både passform, design och 
finish prioriteras högt, vill företaget åtgärda detta genom att utforma en grundkonstruktion.  
 
Idag finns främst litteratur om problem som BH-bärare med större byst upplever (Faust & 
Carrier 2017). På det företag där studien utförts på, riktar de sig inte mot den storbystade, 
kurviga kvinnan utan en målgrupp med rakare kroppstyp. Trots detta krävs givetvis en bra 
grundkonstruktion för BH som kan vara till underlag vid tillverkning av BH när detta är 
aktuellt. Tidigare forskning visar också hur materialet påverkar konstruktionen och 
passformen av BH (Lindén 2016). Det visar sig att ett stumt material, jämfört med ett 
elastiskt material, kräver mönsterförändringar gällande balans, trådrak och rörelsevidd.  

Problemformulering 

Litteratur beskriver att endast en avskärning påverkar passformen. Med detta i åtanke föddes 
idén om att undersöka olika kupavskärningars påverkan på passformen, så att detta senare 
kan användas i kombination med tidigare forskning om materialets påverkan på passformen. 
Anledningen till att olika avskärningar används över kupan på företaget är en designfråga. 
Avskärningen kan förstärka en siluett genom den illusion som skapas när avskärningen får 
nya placeringar. Till exempel är det vanligt att en diagonal avskärning används för att 
förstärka push up-effekten på många vadderade BH:ar (Röda tråden AB u.å.). På företaget 
eftersträvar man dock ett naturligare uttryck och kupavskärningarna används främst för att 
kunna erbjuda kunden olika modeller uppdaterade efter modet.  
 
Eftersom företaget där studien är utförd på önskar en BH-grund, kommer denna studie 
undersöka om det är möjligt att utgå från endast en BH-grund när framtagningen av nya 
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modeller med olika avskärningar sker, eller om passformsförändringarna blir för stora. 
Målgruppen på företaget riktar sig för en rakare kroppstyp, jämfört med tidigare forskning, 
som snarare fokuserat på BH i kombination med stor byst. Därför kan denna studie bidra till 
forskning om BH-passform för en smalare figur än tidigare studier. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur passformen på en BH:s grundkonstruktion 
förändras beroende på dess avskärning över kupan.  

Frågeställningar 

- Vad för passformsförändringar sker på en grundkonstruktion för BH-grund, om 
avskärningen ändras från en grundkonstruktion till att placeras diagonalt över kupan? 

 
- Vad för passformsförändringar sker på en grundkonstruktion för BH, om 

avskärningen ändras från en grundkonstruktion till att placeras lodrätt över kupan? 
 

- Vad beror passformsförändringarna på? 

Avgränsningar 

I detta arbete kommer endast BH:ar i företagets grundstorlek 70B testats. BH-
konstruktionerna kommer alltså inte graderas och testas i större eller mindre storlekar. I 
denna forskning begränsar jag mig även genom att endast testa detta med en kombination av 
samma material för alla BH:ar. Dessutom kommer dessa BH:ar inte att vara vadderade, då 
företaget önskar ovadderade grunder.  
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Litteratur och problemformulering 

Litteraturöversikt 
Framtagningen av BH är mycket komplex och endast en ny avskärning kan förändra 
passformen på en modell helt (Chen et al. 2011). Vid konstruktion av BH användas inte 
samma principer som vid framtagningen av många andra plagg. Detta beror delvis på tyngden 
av bysten som orsakas av gravitationen, vilket aldrig annars är något som behövs ta ställning 
till. Dessutom beror det även på den minushållning som alltid krävs, till skillnad från många 
andra plagg där vidd snarare läggs till i form av rörelsevidd (Faust & Carrier 2014). Hur 
mycket minushållning som krävs beror bland annat på materialet. Här är det inte bara viktigt 
att skilja på stumma respektive elastiska material, utan även materialets täthet kan spela roll 
för passformen (Lindén 2016). Vad som kan skapa problem vid just BH-framtagning är också 
när BH:n har bygel, speciellt vid massproduktion. Alla kroppar ser olika ut och tanken är att 
bygeln ska följa bröstrotens form. Eftersom bygelns form inte går att ändra skiljer passformen 
sig från person till person och risken finns att BH:n därför sitter fel på många vid 
massproduktion. För att motverka det problemet, är ett alternativ att göra en bygellös bh, 
något som dock kan leda till att BH:ns funktion i form av stöd kan bli svårare att få till (Shin 
2007).  
 
En välsittande BH ska inte orsaka några som helst tecken på smärta. Faktum är att den utan 
att kännas ska fungera som ett stöd för bysten (Triumph 2017). Så ser det dock inte alltid ut. 
En BH som sitter fel kan ge skador som smärta och muskelfrakturer och kan i värsta fall även 
leda till att bäraren påverkas psykiskt. Lyckas inte företaget få till en passform som sitter 
skönt kan detta i sin tur leda till att företag drabbas av uteblivna köp, (Chen et al. 2011). För 
att minska risken för uteblivna köp, bör det ses till att kunderna har information om vad som 
är rätt storlek. I artikeln Breast size, bra fit and thoracic pain in young women: A 
correlational study (Wood, Cameron & Fitzgerald 2008) visar en undersökning på att över 80 
procent av kvinnorna använder fel BH-storlek. Den visade även att ju mindre byst en BH-
bärande person har, desto större är sannolikheten personen väljer en för stor storlek. Detta 
gällde även tvärtom, det vill säga att desto större byst personen har, desto större är 
sannolikheten att personen väljer en för liten BH. De 30 kvinnorna som deltog i 
undersökningen var mellan 18–28 år, och av dessa upplevde alla smärta vid användande av 
BH.  
 
Chen et al. (2011) beskriver att det ofta skiljer sig mellan storbystade respektive småbystade 
personer vilka typer av problem som bäraren upplever sig ha. De vanligaste problemen 
överlag som upplevs är dock att bäraren inte är nöjd med supporten BH:n ger, att banden 
faller ner över axlarna, att knäppningen bak inte är bekväm, att banden inte är tillräckligt 
fasta eller att kuporna upplevs för tighta.   
 
Det finns riktlinjer för hur en bra BH bör sitta, när den sitter rätt. Vingarna på BH:n ska vara 
parallella med kupan. Åker vingarna upp på ryggen när BH:n är knäppt är omkretsen för stor 
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(Triumph 2017). Vingarna ska dock inte trycka in i sidan på BH:n så att huden skavs eller 
trycks ut över kanten på vingen. I så fall är BH:ns omkrets för liten (Faust & Carrier 2017). 
Axelbanden ska vara parallella eller något tiltade i en v-form sett bakifrån. Tiltas banden åt 
motsatt riktning är det ett tecken på att BH:n inte ger tillräckligt med stöd och detta kräver en 
mindre omkrets (Triumph 2017). Axelbanden ska heller inte falla av och inte tryckas in för 
hårt på axeln (Faust & Carrier 2017). Om bygeln trycker under bysten eller kryper uppåt förbi 
bystroten krävs det att kupan görs större även om omkretsen ska vara detsamma. En för stor 
kupa däremot kan bli rynkig eller glipa, och måste i sådant fall göras mindre. Mellan bysten 
finns det ofta en trekant eller större mönsterdel som håller ihop kuporna. Den trekanten ska 
alltid ligga platt mot kroppen. Är det ett gap mellan kroppen och trekanten krävs större kupor 
(Triumph 2017).   
 

  



 12 

Metod 

Konstruktion, tillskärning och sömnad  
All konstruktion som görs i denna studie kommer att genomföras i CAD-programvaran 
Modaris enligt konstruktionsunderlag från kompendiet Mönsterkonstruktion BH (Röda tråden 
AB u:d) i kombination med önskemål från externa handledaren på företaget. Den externa 
handledaren vägleder konstruktionen design- och passformsmässigt, så att detta går i linje 
med företagets målgrupp. Från kompendiet görs en grundkonstruktion med mått anpassade 
efter företagets standardmått. Alla konstruktionernas delar skrivs vidare ut på företagets 
plotter, för att sedan fästas på tyget som mall när detta skärs ut.  
 
Vidare följer sömnad. Alla BH:ar kommer sys upp i samma kombination av material för att 
utesluta att materialet påverkar passformen. Materialet består av ett elastiskt material som 
ytatyg, för att detta ska gå att applicera till badkläder. BH:arna kommer fodras med ett tunt 
meshnät som läggs på skrå med anledningen att behålla lite av elasticiteten. Fodret behövs för 
att kuporna inte ska töjas samt möjliggör att BH:n får det stöd som krävs. En 
industrisymaskin med raksöm kommer att användas för ihopsömnad av BH:ns delar. Som 
komplement till detta används även en symaskin med zigzag-funktion med syfte att fästa 
BH:ns resårdetaljer som fästs runt om vingarna, i ärmhålet samt i framkant. Zigzag-söm 
används för att materialet ska behålla sin elasticitet.  
 
I denna studie kommer första steget vara framtagningen av en grundkonstruktion. 
Grundkonstruktionen har delad underkupa och en avskärning horisontellt över bystpunkten, 
figur 1. 

 
Figur 1: Grundkonstruktionens design 

 
Utöver detta kommer två ytterligare BH-grunder med olika avskärningar konstrueras, för att 
konstrollera om det är möjligt att utgå från grundkonstruktionen. Dessa benämns i denna 
studie som Grundutveckling 1 och Grundutveckling 2. Avskärningarnas riktning över dessa 
två, valdes med hjälp av handledaren på företaget, med motiveringen att dessa anses mest 
användbara. Grundutveckling 1 har en lodrät avskärning mitt över kupan, figur 2.  
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Figur 2: Grundutveckling 1 

Grundutveckling 2 har en avskärning som går diagonalt från ärmhålet, ner mot främre delen 
av bygeln, figur 3. 
 

 
Figur 3: Grundutveckling 2 

Avprovning och konstruktionsjämförelse 

Tabell 1: Måttöversikt 

 
Vidare kontrolleras passformen på alla BH:ar med avprovning. Avprovningarna kommer ske 
på provmodeller med BH-storleken 70B, med tolerans inräknat. Av etiska skäl kommer 
provmodellerna som medverkat anonymiseras och namnges med en siffra. Måtten på 
provdockans och provmodellerna mått avläsas i tabell 1. I figur 4 illustreras hur måtten är 
tagna på provmodellerna. 
 

Provmodell 1 2 3 4 Företagets standard Tolerans 

BH-storlek 70B 70B 70B 70B 70B - 
Bystvidd 82 85 86 80 82 80-84 
Omkretsmått 71 73 69 73 70 68-72 
Bysthöjd 34 35 33 32 34 - 
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Det som främst kommer att undersökas under avprovningarna är kupans avskärningar och hur 
detta påverkar passformen på BH:n. Under avprovningarna kommer jag tillsammans med min 
externa handledare och ytterligare en konstruktör att titta på passformen och ett 
avprovningsformulär kommer att föras, bilaga 1. Den externa handledaren har över 20 års 
erfarenhet som konstruktör och ytterligare medverkande konstruktör har fyra års erfarenhet 
som konstruktör på företaget. Avprovningsformuläret är upprättat med litteraturstudien som 
utgångspunkt och vad litteraturen beskriver god passform som. Dessutom användas 
kontrollfrågor till provmodellerna för att se till att bäraren inte påverkas av de vanligt 
förekommande problemen som Chen et al. (2011) nämner i artikeln Bust prominence related 
to bra fit problems. Detta gäller alltså problem med utebliven support, band som faller ner 
över axlarna eller som inte upplevs tillräckligt fasta, obekväm knäppning bak alternativt för 
tighta eller lösa kupor. Eftersom företaget ska använda grundkonstruktionen som 
utgångspunkt vid framtagningen av nya modeller, är det i slutändan företagets åsikt som går 
först gällande vad god passform är, även om detta inte stämmer överens med litteraturen. 
 
För att jämföra grundkonstruktionenmed utvecklingsgrunderna kommer Lectras programvara 
Kaledo Style användas. Detta genom att föra över konstruktionsunderlagens linjer från 
Modaris 2D-program till Kaledo Style, och lägga dessa ovanpå varandra för att identifiera 
skillnader.  

Steg 1 
Steg 1 i metoden är att ta fram en grundkonstruktion åt företaget, enligt det tillvägagångssätt 
som redovisas på vänster sida i flödesschemat, figur 5. Grundkonstruktionen kommer att vara 
anpassad efter företagets grundstorlek 70B. Vidare följer sömnad och avprovning av 
grundkonstruktionen. Efter avprovning tillämpas de konstruktionsjusteringar som krävs och 
sömnads-och avprovningsprocessen upprepas tills god passform uppnåtts och 
grundkonstruktionen anses färdig. Därefter överlämnas konstruktionen till företaget.  

Steg 2 
Steg 2 är att utveckla två ytterligare grundkonstruktioner, så kallade utvecklingsgrunder i 
denna studie. Detta för att kontrollera om det är möjligt att använda samma 
grundkonstruktion till olika typer av avskärningar. Utvecklingsgrunderna kommer därför ha 

Figur 4: Måttagningsmetod 
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olika avskärningar. Tillvägagångssättet för framtagningen av dessa redovisas på höger sida i 
flödesschemat, figur 5. För att konstruera dessa används den färdiga grundkonstruktionen 
som tagits fram i Steg 1 som underlag. Därefter sker sömnad av utvecklingsgrunderna följt av 
en avprovning. Under avprovningen ska passformsskillnaderna som uppstått av de nya 
avskärningarna identifieras. Sedan följer en analys över passformsförändringarna med 
mönsterjämförelser som stöd. Förhoppningen är att de verkliga passformsförändringnar som 
syns i utvecklingsgrundernas uppsydda tillstånd, ska gå att identifiera även på 
konstruktionsunderlagen, när grundkonstruktionen och utvecklingsgrunderna jämförs mot 
varandra. 
 

 
Figur 5: Flödesschema 
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Resultat 

Grundkonstruktion 
Steg 1 i metoden kräver att en grundkonstruktion tas fram. I detta fall sker detta med 
utgångspunkt från valt kompendium. En del stora förändringar från konstruktionen från 
kompendiet gjordes innan en färdig grundkonstruktion åt företaget blev färdig, figur 6. Dessa 
förändringar ansågs nödvändiga enligt handledaren på företaget, då en nättare och mer 
avskalad estetik passar företagets målgrupp bättre, än den lite mer rejäla och täckande 
ursprungliga konstruktionen.  

  
Figur 6: Grundkonstruktion före och efter justeringar 

Resultatet av den färdiga grundkonstruktionen har den passform som företaget anser vara bra. 
På provmodell 1 är vingarna parallella med kupan och axelbanden sitter över axeln i en något 
tiltad v-form ner över ryggen. Kuporna sitter slätt över bysten. BH:ns trekant sitter tight mot 
kroppen, figur 7. 

  
Figur 7: BH-grund på provmodell 1 

Provmodell 1 har de mått som företaget utgår ifrån som standard. I och med att de andra 
provmodellerna har avvikelser, har denna avprovningen vägt tyngst. Övriga provmodeller 
testade också grundkonstruktionen, bilaga 2. Även på dessa var vingarna parallella med 
kupan, axelbanden som önskat och med trekanten tight mot kroppen. Kuporna sitter slätt över 
bysten på samtliga, med undantag från Provmodell 4. På Provmodell 4 upplevdes den något 
stor över kupan. Provmodell 4:s bystmått är enligt företagets standard men slutsatsen dras att 
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hon har bred rygg och därför håller bystmåttet, trots att kupan inte fylls ut eller följer bröstets 
form. Tillsammans med företaget tas beslutet att hon trots allt lämpar sig som provmodell, då 
det ändå ger en indikation om passformen. Grundkonstruktionen är där med färdig och 
överlämnas till företaget för användning vid utveckling av BH.  

Utvecklingsgrund 1 
Med utgångspunkt från den framtagna grundkonstruktionen, skapas Utvecklingsgrund 1. 
Avskärningen på denna BH går lodrätt mitt över kupan, från mitten av axelbandet och ner till 
mitten av bygeln. På Provmodell 1 är BH:ns vingar parallella med kupan och axelbanden 
sitter över axeln i en något tiltad v-form ner över ryggen. BH:ns trekant sitter tight mot 
kroppen. Dock bildas dragningar längs med avskärningen över kupan, figur 8.  

 
Figur 8: Utvecklingsgrund 1 på Provmodell 1 

Det blir ett överflöd av material som inte fylls ut av bysten i kupans högsta bystpunkt där 
avskärningen inte följer bröstets form i samma utsträckning som grundkonstruktionen. Både 
luftbubblor och dragningar visar sig på kupan, figur 9.  

 
Figur 9: Luftbubblor och dragningar över kupan 

BH:n testas även på alla andra provmodeller, bilaga 3. Tre av fyra av provmodellerna 
upplevde att denna BH var för tight. På två av fyra sitter dessutom trekanten inte tight mot 
kroppen, trots att detta inte skedde på grundkonstruktionen, vilket är en indikation på att 
kuporna är för små. Detta trots att det uppenbarade sig luftbubblor vid bystpunkten, figur 10.  
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Figur 10: Provmodell 2 och 3, trekanten sitter inte tight 

Utvecklingsgrund 2 
Med utgångspunkt från den färdiga grunden, skapas även BH-modell 2.  Avskärningen på 
denna BH går diagonalt från BH:ns ärmhål ner till bygeln. På Provmodell 1 är BH:ns vingar 
parallella med kupan och axelbanden sitter i en tiltat v-form ner på ryggen. Passformen över 
kupan är inte helt slät, men skapar inte luftbubblor och dragningar i samma utsträckning som 
Utvecklingsgrund 1, figur 11.  

  
Figur 11: Utvecklingsgrund 2 på Provmodell 1 

Även Utvecklingsgrund 2 testas på de övriga provmodellerna, bilaga 4. På alla övriga 
provmodeller syns mer dragningar på BH:n än de på Provmodell 1. Alla provmodeller ansåg 
att denna BH inte kändes behaglig att ha på sig, med den huvudsakliga orsaken att den 
kändes för liten. På två av fyra modeller lyfter dessutom trekanten från kroppen, trots att detta 
inte skedde på någon av provmodellerna på grundkonstruktionen, figur 12. Detta är en 
indikation på att BH:ns kupa är för liten. 
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Figur 12: Trekanten lyfter från kroppen på provmodell 2 och 3  

Konstruktionsjämförelse 
Genom att jämföra grundkonstruktionen och Utvecklingsgrund 1 och 2 i Kaledo Style, kan de 
passformsskillnader som uppstått identifieras. På konstruktionen för Utvecklingsgrund 1 syns 
det hur vidden har fördelats något annorlunda över kupdelarena. Grundkonstruktionen har 
mer vidd över avskärningen för överkupan men däremot mindre vidd över avskärningen som 
delar underkupan i två delar. Detta gör alltså att Utvecklingsgrund 1 får en något längre 
sträcka lodrät över kupan men blir kortare vågrätt över kupans mitt, figur 13. 

 
Figur 13: Mönsterjämförelse Grundkonstruktion och Utvecklingsgrund 1 

Det främsta problemet som upplevdes under avprovningarna med Utvecklingsgrund 1 var 
luftbubblan som bildades på bystpunkten samt dragningar i kombination med 
provmodellernas kommentarer om att BH:n kändes för tight. Dessa passformsförändringar 
går även att identifiera genom mönsterjämförelsen, figur 14.   
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Figur 14: Passformsförändringar Utvecklingsgrund 1 

För att jämföra Utvecklingsgrund 2 med grundkonstruktionen används samma princip. I 
Utvecklingsgrund 2 fördelas vidden också annorlunda jämfört med grundkonstruktionen. 
Framför allt är underkupan mindre på bredden. 

 
Figur 15: Mönsterjämförelse Grundkonstruktion och Utvecklingsgrund 2 

Den främsta passformsförändringen som identifierandes under avprovningarna av 
Utvecklingsgrund 2 var att provmodellerna upplevde den som för liten, och att dragningar 
bildades. Genom mönsterjämförelsen mellan Grundkonstruktionen och Utvecklingsgrund 2 
går det även i detta fall att utläsa vad passformsförändringarna beror på. Det blir för mycket 
vidd som tas bort från kupan, vilket gör att BH:n blir för liten, figur 16 

 
Figur 16: Passformsförändringar Utvecklingsgrund 2 
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Justeringsanalys Utvecklingsgrund 1  
För att justera passformsförändringarna i Utvecklingsgrund 1, måste en viddjustering på 
konstruktionen ske. Efter diskussion med den interna handledaren, föreslås en konstruktion 
där bystpunken inte får någon extra vidd, utan att den viddökningen istället hamnar vid 
BH:ns ytterkant som sys ihop med bygeln. Detta för att motverka att bystpunkten ska bli 
bubblig. Denna förändring gör dock att ytterkanterna på konstruktionen blir för stor för 
bygeln, och denna vidd på ytterkanten skulle därför behöva tas bort. Dessutom försvinner 
vidd vågrätt över kupan, figur 17. 

 
Figur 17: Viddjustering Utvecklingsgrund 1 

Justeringar som minskar kupans ytterkant för att matcha bygeln, samt åtgärder för 
viddminskningen skulle därför behöva åtas för att lyckas med konstruktionen, figur 18.  

 
Figur 18: Nödvändiga åtgärder efter viddjustering Utvecklingsgrund 1 

Dessa åtgärder förändrar viddfördelningen och BH:n anses redan vid konstruktionstadiet 
onödig att sy upp som en andra prototyp av Utvecklingsgrund 1, då denna typ av form inte 
kommer följa bröstet bättre än den redan befintliga uppsydda varianten av Utvecklingsgrund 
1. Istället görs justeringar på konstruktionen på den redan uppsydda BH:n Utvecklingsgrund 
1 för att uppnå god passform. Detta genom VIM vid högsta bystpunkt och tillägg där BH:n 
upplevdes trång, figur 19. 
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Figur 19: Konstruktionsförändringar Utvecklingsgrund 1.  

Det tas beslut om att Utvecklingsgrund 1 inte behöver sys upp ytterligare en gång efter 
konstruktionsförändringarna. Detta efter att konstruktionen godkänts av den externa 
handledaren som medverkat på alla avprovningarna, som anser att konstruktionen är komplett 
för företagets ändamål och kommer användas vid behov. Även den interna handledaren 
samtycker om detta, då en till uppsydd BH inte krävs för att besvara forskningsfrågorna samt 
att justeringarna är rätt gjorda på konstruktionen. Handledarna är enade om att passformen nu 
är bra.  

Justeringsanalys Utvecklingsgrund 2 
Eftersom Utvecklingsgrund 2 upplevdes för liten, men trots allt följer bröstets form över 
kupan, är den lämpliga justeringen för att uppnå god passform att lägga till vidd. Vidden 
måste läggas till så att ytterkanten, som ska sys ihop med bygelkanalen, inte förändras. 
Därför läggs vidd till över de kritiska områdena som orsakade dragningar, figur 20. 
 

 
Figur 20: Konstruktionsförändringar Utvecklingsgrund 2 
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Utvecklingsgrund 2 sys inte heller upp efter konstruktionsförändringarna. Även denna 
konstruktion godkänns av den externa handledaren som anser att konstruktionen är komplett 
och användbar för företaget efter förändringarna. Den interna handledaren samtycker även i 
detta fall om att ett nytt sömnadsprov inte är nödvändigt då detta inte krävs för att besvara 
forskningsfrågorna och justeringarna är rätt gjorda på konstruktionen.   
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Diskussion 
Resultatet visar tydligt att passformen blir sämre över kupan på utvecklingsgrunderna, 
jämfört med grundkonstruktionen. Som konstruktör kan du styra över hur vidden ska fördelas 
och olika viddfördelningar testades på konstruktionen för Utvecklingsgrund 1. Vad som 
visade sig är dock att vidden aldrig kan följa ursprungsformen som den ursprungliga 
grundkonstruktionen som togs fram åt företaget har. I studien var det dessutom inte endast 
kupan som förändrade sin passform, utan trekantens passform påverkades också. Denna hade 
tidigare suttit tight mot kroppen, men på utvecklingsgrunderna var detta inte genomgående på 
alla provmodellerna. I övrigt satt BH:n lika över vingarna och axelbanden. Detta innebär att 
förändringar över kupan i vissa fall även påverkar resterande delar av BH:n, trots att vidden 
bara fördelar sig inom kupan. Eftersom så är fallet, kan det faktiskt kan vara god ide att 
företag utvecklar mer än en grundkonstruktion för framtagningen av BH, med olika 
avskärningar över kupan, för att undvika att passformsförändringar. 
 
Genom att jämföra konstruktionsunderlagen med varandra i Kaledo Style, är det möjligt att se 
hur vidden fördelar sig annorlunda över kupan. Även denna metod kan alltså vara till hjälp 
för att identifiera passformsförändringen och åtgärda denna i ett tidigt stadie. Att arbeta på 
detta sett, skulle också kunna hjälpa en konstruktör att se vilka passformsförändringar som 
kommer ske, och åtgärda dessa innan en första prototyp sys upp.  
 
Valet av material till BH:arna ansågs fungera bra i denna studie. Att samma material 
användes genomgående för alla konstruktioner i studien, gör att passformsproblem orsakade 
av olika material kan uteslutas. Fokus kunde därför ligga på passformen och 
konstruktionerna. 
 
Provmodellerna som medverkat i denna studie håller sig inte helt inom standardmåtten som 
tillhör företagets målgrupp. Ett mer precist resultat skulle kunna redovisats om 
provmodellerna höll sig inom de angivna standardmåtten, men inom den begränsade 
tidsperioden som denna undersökning genomfördes, fanns ingen tillgång till andra 
provmodeller. Dock speglar detta verkligheten i och med att alla mest troligt inte följer en 
exakt storlek. Själva mätmetoden som används för att identifiera storleken hos 
provmodellerna kan visserligen anses simpel. Speciellt eftersom passformen över kupan på 
Provmodell 4 alltid upplevdes stor, trots att hon höll sig inom toleransmåtten för storleken i 
stor utsträckning. Det finns underlag för mer exakt måttagning där olika sträckor av bröstet 
mäts för att identifiera en exakt storlek. Alla dessa väsentliga mått har använts under 
konstruktionsframtagningen av grundkonstruktionen. Att endast mäta bystmått, omkretsmått 
samt bysthöjden på provmodellerna kan i jämförelse därför verka som få mått. Detta ger dock 
ett mer verklighetstroget resultat, eftersom dessa mått som kunden ombes mäta hos många 
BH-återförsäljare.  Problemet att BH-bärare ofta använder fel storlek har bekräftats i tidigare 
studier, och under genomförandet av denna studie, har förståelsen för detta ökat. Troligtvis 
räcker inte de få mått som kunden vanligtvis ombes mätas hos försäljaren, för att identifiera 
en persons BH-storlek. 
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De avvikande måtten hos provmodellerna kan eventuellt bidra till att det samlade 
bildmaterialet från studien kan vara svårt att tolka. Under avprovningen medverkade 
konstruktörer från företaget, för att dra slutsatser trots avvikelser för att godkänna materialet. 
Dessa var väl medvetna om måttdifferenserna och kunde därför dra slutsatser trots detta. Att 
däremot testa på provdocka i denna studie, ansågs ge ett för missvisande resultat, då dockan 
är hård och orörligt, helt olikt en människokropp. Dockan uteslöts därför som hjälpmedel vid 
avprovningar och har endast använts som underlag för vilka mått som konstruktionerna är 
beräknade efter. Användningen av avprovningsformuläret har däremot varit till stor hjälp 
under studien och varit ett hjälpmedel för att ge ett mer trovärdighet resultat, då chansen att 
utesluta sitt individuella tycke minimeras. Dessutom försäkrade avprovningsformuläret att 
fokusområdena var konstanta vid varje BH-avprovning. Även konstruktörernas långa 
erfarenhet kan öka förtroendet för studien.  
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Slutsats 
Vad för passformsförändringar sker på en BH- grund, om avskärningen ändras till att 
placeras lodrätt över kupan? 
 
Avskärningen på Utvecklingsgrund 1 går lodrätt över kupan. När denna mönsterförändringen 
applicerades på grundkonstruktionen, bildades överflödigt tyg vid högsta bystpunkten samt 
dragningar längs med hela kupsömmen. Dessutom blev kupan för tight, vilket orsakar att 
trekanten inte sitter tight mot kroppen. 
 
Vad för passformsförändringar sker på en BH-grund, om avskärningen ändras till att 
placeras diagonalt över kupan? 
 
Avskärningen på Utvecklingsgrund 2 går diagonalt över kupan. När denna 
mönsterförändringen görs, blir kupan trängre och upplevs tight vilket orsakar att trekanten 
inte sitter tight mot kroppen. Det kan också leda till att dragningar över kupan bildas.   
 
Vad beror passformsförändringarna på?  
 
BH är ett plagg med mycket form som skapas tack vare konvexa kurvor som sys mot 
varandra. Det är viktigt att kupan följer bröstets form. Vad som händer när avskärningarna 
förflyttas över BH-kupan är att vidden fördelar sig olika alternativt att vidd tas bort eller 
läggs till med orsak av avskärningens nya riktning. Detta i sin tur gör att en ny avskärning 
inte följer bröstets form vilket orsakar passformsförändringar.   
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Slutord 
Denna studie har genomförts med förhoppningen att ge förståelse för vad som händer med 
passformen när en avskärning på kupan ändrar riktning och vad detta beror på. Eftersom 
denna studie var avgränsad till att bara testa företagets grundstorlek, skulle en vidare 
forskning på detta kunna vara att se hur passformsförändringarna ser ut i större och i mindre 
storlekar när avskärningen över kupan ändras. Ytterligare ett förslag på vidare forskning 
skulle vara att också undersöka hur olika material kan påverka detta. 
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Bilaga 1: Avprovningsformulär 
ALLMÄNT: 
 
Är vingarna parallella med kupan? 
 
Ja (  )   Nej, de åker upp på ryggen (  )  
 
Åtgärd om nej: Minska omkretsen  
 
Är axelbanden parallella alternativt något tiltade inåt i en v-form? 
 
Ja (  )  Nej (  ) 
 
Åtgärd om nej: Korta axelband 
 
Kryper BH:n upp över bysten eller trycker hårt under bysten? 
 
Ja (  )  Nej (  ) 
 
Åtgärd om nej: Öka kupan 
 
Bildas det någon glipa eller bubbligt tyg på kupan? 
 
Ja (  )  Nej (  ) 
 
Åtgärd om nej: Minska kupan 
 
Ligger trekanten platt mot kroppen? 
 
Ja (  )  Nej (  ) 
 
Åtgärd om nej: Öka kupan 
 
TILL PROVMODELLEN: 
 
Är BH:n skön? 
 
Är BH:n för tight eller för lös någonstans? 
 
Faller banden ner över axlarna? 
 
Känns knäppning bak okej? 
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Bilaga 2: Avprovning BH-grund 
Provmodell 2 i grundkonstruktionen: 
 

 
Provmodell 3 i grundkonstruktionen: 
 

        
 
Provmodell 4 i gurundkonstruktion  
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Bilaga 3: Avprovning Utvecklingsgrund 1 
Provmodell 2 i Utvecklingsgrund 1 

        
Provmodell 3 i Utvecklingsgrund 1 

         
 
Provmodell 4 i Utvecklingsgrund 1 
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Bilaga 4: Avprovning Utvecklingsgrund 2 
Provmodell 2 i Utvecklingsgrund 2  

       

Provmodell 3 i Utvecklingsgrund 2 

       
 
Provmodell 4 i Utvecklingsgrund 2 
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