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Sammanfattning  

I denna studie behandlas vidareutvecklingen en sport-bh för kvinnor med stor byst. Forskning 

inom relaterade områden, såsom begreppen ”encapsulation” och ”compression”, studier av 

bröstens rörelsemönster under fysisk aktivitet, storlekssystem och bröstens anatomiska 

förutsättningar, har studerats för att ytterligare hjälpa utvecklingen av denna produkt. En 

mindre enkät utfördes bland vanliga, på olika sätt, fysiskt aktiva, kvinnor för att avgöra vilka 

preferenser dessa hade gällande sport-bh. Denna information har sedan tillämpats, i möjlig 

mån, på produktutvecklingen. Förutsättningar för den fysiska produkten, som designönskemål 

och ett begränsat materialutbud, har satt upp ramar för utvecklingsprocessen, som gått igenom 

CAD-baserad mönsterkonstruktion, samt drapering, avprovning och testning. 

Abstract 

The purpose of this study is to further the development of a sports bra for larger busted 

women. Research within the theories on encapsulation and compression, breast movement 

patterns, sizing systems and anatomic conditions were studied as an input to further the 

development of this product. A small survey was conducted among average, physically active 

women, in order to determine what preference they have concerning sports bras. This 

information would possibly be applied on the resulting sample bra. Pre-existing factors, such 

as a limited selection of materials and requests concerning design, effect the development 

process, which has gone through CAD-based pattern construction, draping, fitting and testing. 

Nyckelord 

Sports bra, support bra, breast health, womens sportswear, encapsulation, compression, sizing, 

measuring, survey, CAD-construction. 

Förord 

Denna studie har inneburit en spännande blandning av olika former av arbete, möten med 

människor genom många olika kanaler, design- och konstruktionsutmaningar. Framförallt har 

det varit utvecklande och utmanande. 

Jag vill tacka New Wave Sports och Craft för ett spännande uppdrag och för deras entusiasm, 

lärarkåren på Textilhögskolan i Borås med Niina Hernandez i spetsen för stöd, hjälp och 

uppmuntran. Jag vill även tacka alla fantastiska medstudenter som hjälpt detta arbetet på 

traven genom att ställa upp med kritik, diskussion och råd genom hela processen. Ett speciellt 

tack går till Lisa som ställt upp som provmodell. 

Mest av alla vill jag tacka Juraj och Iris, min familj, och alla runt omkring oss, för deras 

tålamod och oumbärliga stöd. 

Tack! 

/Malin 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Uppdraget kommer ifrån New Wave Sports märke, Craft, som utvecklar sportkläder och 

tillbehör för allt ifrån vardagsmotionärer till elitidrottare.  

I ett första möte uttryckte företaget att de haft problem med utvecklingen av en avancerad 

sport-bh. Enklare sport-bh:ar finns redan i Crafts produktutbud, dock inte varianter anpassade 

för en större byst. Företaget har i ett antal år utvecklat denna produkt, genom prover som 

avprovats, kommenterats och ändrats i flera omgångar. Det finns alltså en prototyp som är 

hyfsat utvecklad vad gäller materialval och ungefärligt formspråk, men som brister vad gäller 

passform och funktion. 

Företaget vill få fram en produkt som inkluderar principerna ”encapsulation” och 

”compression” genom att bygga en bh i flera lager.  

För att etablera förståelse för användandet av dessa principer förklaras här kort vad de, enligt 

McGhee och Steeles artikel från 2010, innebär.  

Det engelska uttrycket ”encapsulation” är allmänt vedertaget inom produktutveckling av bh 

även i Sverige. Det syftar, inom detta område, till en typ av bh som omsluter och separerar 

brösten (ofta genom användandet av kupor med byglar). Det är funktionen eller principen som 

åsyftas med uttrycket. Det andra uttrycket, ”compression”, är även det vedertaget och används 

i Sverige. Det beskriver den typen av bh som dämpar bystens rörelse genom att pressa den 

mot bröstkorgen. Detta är, i allmänhet, den vanligast förekommande varianten av sport-bh på 

marknaden. Trots det accepterade användandet av de engelska uttrycken har författaren, inom 

ramarna för denna studie, valt att omformulera och översätta uttrycken för att skapa en mer 

naturligt flytande text. Alltså kommer från denna punkt ”encapsulation” ersättas med 

”omslutande kupdel/kuplager”, ”kuplager” eller liknande i beskrivningar av uppbyggnaden 

och utvecklingen av plagget. ”Compression” ersätts med ”kompressionslager”, eller någon 

motsvarande omskrivning. 

Företagets önskemål är alltså att bygga denna produkt i flera lager där det omslutande 

kuplagret utförs i ett stumt material, som har utvecklats av företaget för detta ändamål. Detta 

lager ska bilda kupor (utan byglar) som separerar och kapslar in brösten i en fast, men naturlig 

och bekväm form. Det andra lagret ska utföras i ett elastiskt tyg med visst motstånd. Detta ska 

bilda ett yttre kompressionslager som håller in och dämpar bystens rörelser. Utöver dessa 

huvudmaterial finns, i dagsläget, även en mesh (ett nätliknande syntetmaterial, som ofta 

används i sportkläder för att skapa ventilation) och ett inre lager i ett fukttransporterande 

material.  

För att få ett grepp om vad denna nya kundkrets (storbystade kvinnor) önskar och behöver i 

en sport-bh, samt vilka som är det vanligast förekommande problemen, föreslår författaren att 

inkludera en enkät som en del av projektet. Förslaget får medhåll och det beslutas att en enkät 

skulle vara till hjälp för utvecklingen av denna produkt. 



 

 2 

1.2. Problemformulering 
Det finns en hel del forskning kring bröstens rörelsemönster under gång och löpning, samt om 

problem som kan uppstå vid bristande stöd i form av en bra bh. Detta både för kvinnor som 

sportar och i vardagslivet, speciellt för kvinnor med större byst. Brösten har väldigt litet stöd i 

sin anatomi, så frågan om ett bra yttre stöd blir avgörande för många kvinnors välmående. 

Prototypen som ska vidareutvecklas genom detta projekt, brister i att stödja en större byst vid 

påfrestande fysisk aktivitet. Problematiken ligger delvis, enligt företagets designtekniska 

avdelning, i en bristande erfarenhet ifrån producentens sida vad gäller framställningen av 

denna typ av avancerad bh. Detta har lett till svårigheter med att förmedla önskemål gällande 

funktionsidéer och uppbyggnaden av plagget från företagets produktionsavdelning till 

producenten. 

Ytterligare ett problem kring denna produktgrupp, som delvis kommer att beröras genom 

denna studie, är storlekssystem och avmätningssätt. Det är allmänt känt bland bh-producenter 

att de flesta kvinnor inte köper korrekt bh-storlek. Detta leder till att stor del av funktionen 

som utvecklats för en bh, går förlorad i dålig passform på grund av felaktig storlek. 

1.3. Syfte 
Denna studie syftar till att, utifrån ovan beskrivna faktorer samt forskning inom området, 

hjälpa företaget att komma till en punkt där passforms- och funktionsproblemen är utredda 

och materialvalen är optimerade.  

Sammanfattat är målsättningen är att skapa en sport-bh som består av ett omslutande kuplager 

och ett kompressionslager. Den ska upplevas som bekväm och vara stadig nog för en kvinna 

med C-F kupa att, till exempel, löpa i. Helst ska den också, visuellt sett, passa in i det 

formspråk som företaget har.  

1.4. Frågeställningar 
Hur kan man skapa ett omslutande kuplager som framgångsrikt separerar och håller brösten 

på plats utan byglar i denna produkt? 

Vad krävs för att kuplagret ska ”samarbeta” med kompressionslagret och skapa de önskvärda 

funktionerna? 

Vad är önskvärt för att produkten ska vara bekväm för användaren? 

Ger utveckling av nya avprovnings- och avmätningsmetoder, för att uppnå en större 

medvetenhet om hur en bh bör sitta, förbättrad passform för denna typ av produkt? 

1.5. Avgränsningar 

Specifika dokument kommer inte att framställas för standardisering av avprovnings- och 

avmätningsmetoder i denna studie, istället kommer dessa enbart utvecklas för att användas 

under avprovningsarbetet och beskrivas för vidareutveckling mot företaget. 

Enbart ett begränsat antal modellval kommer att behandlas under studien, dessa väljs ut efter 

vilka idéer som anses ha mest potential.  
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Även om viss forskning angående bröstens rörelsemönster och anatomi berörs i form av att 

det studerats inför arbetet, kommer denna typ av vetenskap inte ingå i denna studie. Det anses 

inte finnas utrymme. 

2. Metod  
Genom noggrann undersökning och en serie provframtagningar, baserat på 

storleksförflyttning, konstruktionsändringar och drapering, följt av avprovingar och test under 

påfrestande aktivitet, söker denna studie arbeta fram en avancerad sport-bh med god passform 

och funktion som kan utgöra en grund för företaget att jobba vidare på. 

2.1. Marknadsundersökning 
Genom att titta på sport-bhsortimentet hos Intersport, Team Sportia, Löplabbet och Stadium, 

samt genom att söka fram Bäst-i-test av sport-bh:ar på Google, har en överblick skapats av det 

utbud som finns tillgängligt. Utifrån detta utbud har de produkter som inte anses intressanta 

eller relevanta sorterats bort. Bland annat traditionella kompressions-bh:ar samt bh:ar med 

bygel anses, av författaren, inte tillföra något till studien. För att få en relevans i analysen har 

framförallt de sport-bh:ar som innehar ett inkapslande lager (ett kuplager i stumt material) 

utan bygel inkluderats. Analysen begränsades efter utsållning till; ”Ultimate Run Bra” och 

”Active D+ Flexi Wire” från ShockAbsorber,”Kimberly Sport Soft Bra” från Abecita och 

”Enell Sport” från Enell. 

Analysen utfördes genom att läsa resultaten av olika Bäst-i-test (iform.se, 2008. sport-bh.nu, 

2010) samt genom att titta på bh:arnas konstruktion och sömnadsval och jämföra detta med 

prototypen från Craft. Detta ställdes sedan mot önskemålen och behoven från företaget 

angående den slutgiltiga produkten.  

2.2. Enkät 
För att kunna utröna vad kvinnor i allmänhet har för åsikter angående passform och utseende 

hos sport-bh:ar, har en enkät genomförts på ett gym, ett postkontor, samt genom det sociala 

mediet Facebook.  

2.2.1. Syfte 

Enkätens syfte här är att kunna relatera specifika problem med passform, funktion och 

utseende till byststorlek. För att sedan tillämpa den kunskapen på utvecklingen av produkten 

som detta arbete syftar till att skapa. 

2.2.2. Utförande 

Enkäten skrevs med ett språk som ansågs lättförståeligt och informellt men tydligt, se bilaga 3 

och 4. Allt som allt ställdes 14 frågor, varav tre var kommentarsfrågor. Frågeformuläret inleds 

med en rubrik som är tänkt att vara lättsam och dra uppmärksamhet. Rubriken följs av ett 

stycke som ger deltagaren ett ordförråd, för att på enkelt sätt beskriva en sport-bh:s 

egenskaper, genom att med ord illustrera en rad olika upplevelser som kvinnor generellt kan 

tänkas ha av sina sport-bh:ar. Trost (2010) beskriver i sin bok att det är viktigt att lägga upp 

enkäten på ett strategiskt sätt för att undvika att leda deltagaren till viss typ av svar. Med detta 

i åtanke, valdes att låta frågor om deltagaren själv (ålder, hurvida personen har ammat, bh-
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storlek) ligga sist i frågeformuläret. I separata diskussioner med företaget, intern handledare 

samt medstudenter ges medhåll om validiteten i att detta hjälper deltagaren att inte låta de 

faktorer som åsyftas i dessa frågor styra svaren som ges i övriga frågor.  

2.2.3. Distribution och bortfall 

För att uppnå en spridning i typer av aktivitet som deltagarna troligtvis håller på med, samt 

spridning vad gäller ålder och kroppstyp, delades enkäten ut i pappersform (ett A4, fram- och 

baksida) på ett postkontor (brevbärare), ett gym (vardagsmotionärer) och i elektronisk form, 

genom enkätverktyget SurveyPie på det sociala mediet Facebook (unga människor, allmän 

spridning).  

 

På postkontoret presenterades och delades enkäten ut personligen av författaren, som även 

besvarade frågor och tog emot de flesta av svaren på plats. De som, på grund av arbete, var 

tvungna att svara senare fick sina svar insamlade av en medarbetare som sedan överlämnade 

dessa till författaren. 

 

För att kunna få svar från vardagsmotionärer på gymmet som användes, lämnades 60 kopior 

av enkäten, en inlämningslåda och en skylt som kort beskrev enkäten. Detta ställdes upp på 

receptionsdisken med överenskommelsen att receptionister och instruktörer på gymmet skulle 

informera gymmedlemmarna om enkätens existens. Efter fyra dagar mottogs 16 svar. 

 

Totalt sett tillgängliggjordes 90 stycken papperskopior, varav 36 svar mottogs. Bortfallet blev 

då 54. Den elektroniska versionen av enkäten låg ute på Facebook under fyra dagar (torsdag-

söndag) och lades upp på nytt varje eftermiddag under den perioden. Det genererade totalt 14 

deltagare.  

2.2.4. Behandling av svar 

För att kunna avläsa utfallet av enkäten, har en matris ställts upp i ett Excel-dokument (se 

bilaga 5). Matrisen relaterar deltagare, numrerade 1-50, i ovankant, mot frågor uppställda 

längs vänster sida. Av dessa 50 deltagare har fyra stycken diskvalificerats. Tre stycken på 

grund av för låg genomföringsgrad (de har bara fyllt i frågorna på ena sidan) och den sista på 

grund av uppenbart oärliga/oseriösa svar. Dessa deltagare har, för tydlighetens skull, 

gråmarkerats.  

Vidare delades frågorna upp i ensvars-frågor och frågor med multipla svarsmöjligheter. Bland 

ensvars-frågorna (som utgör det första avdelade stycket i matrisen) ingår frågan om bh-

storlek. Denna fråga har naturligtvis haft många olika svar, men i syfte att förenkla och 

åskådliggöra problematiken med stor, respektive liten byst, gjordes valet att dela upp dessa 

svar mellan liten byst; <75B/80A/70C och stor byst; >75C/80B/70D. Denna gräns har valts 

med tanke på hur företaget har valt att förhålla sig till sin grundstorlek inom denna produkt, i 

detta fall 75C. I enkäten fanns även två kommentarsfrågor med (angående bra, respektive 

dåliga upplevelser av sport-bhsanvändande), en avslutande kommentarsfråga (övriga 

kommentarer), samt flertalet kryssfrågor innehållande ett ”egen kommentar”-val. Dessa har 

inte analyserats i matrisen, eftersom de flesta av dessa svar hade för stor spridning. Istället har 
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dessa svar behandlats genom genomläsning och, där återkommande kommentarer funnits, 

uppställts som en egen faktor i sista delen av matrisen. 

 

2.3. Konstruktion 
Konstruktionsarbetet är centralt i detta arbete eftersom en sport-bh är ett så intrikat plagg med 

många, små, sammanspelande komponenter. För att uppnå ett så gott resultat som möjligt, har 

olika konstruktionsmetoder använts. Det inkluderar manuell konstruktion, CAD-baserad 

konstruktion och drapering. 

2.3.1. Konstruktionsanalys av prototyp 

För att kunna arbeta med sport-bh:ns konstruktion, krävdes en analys för att återskapa den i 

CAD-programmet Modaris. Utplottrade mönsterdelar gjordes tillgängliga av företagets 

leverantör. Det hade varit möjligt att digitalisera in pappersmönsteret, för att kunna arbeta 

med det i Modaris. Men, då en sport-bh består av många små, formade delar och eftersom 

digitaliseringsprocessen tenderar att läsa in kurvor ojämnt, gjordes bedömningen att en sådan 

behandling riskerade att förvanska sammansättningen alltför mycket. Istället sattes 

mönsterdelarna ihop manuellt på en ett fast underlag, uppdelat i fram- och baksida. Sedan 

fördes mönstret in i Modaris genom avmätning och uppritning direkt i programmet med ögat 

som domare av hur övergångar och linjer bör ställas, jämfört med de fysiska mönsterdelarna. 

 

Figur 1 - Konstruktion av prototyp från företaget, framsida. 

 

Figur 2 - Konstruktion av prototyp från företaget, baksida. 
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2.3.2. Drapering av ny kupa 

Vid framtagning av ett alternativ till den kuplösningen som finns i företagets egen prototyp, 

draperades en form fram på mannekängdocka, storlek 38. Till en början konstrueras en 

spiralliknande konstruktion i Modaris, denna vidareutvecklas sedan på en mannekängdockas 

”bröst” genom drapering. 

2.3.3. Avprovning av de olika lagren 

Med tanke på att de olika lagren ska samarbeta med varandra vore det optimala att sy upp 

fullständiga prover där alla lager provas i alla kombinationer. Dock är detta logistiskt omöjligt 

under denna process. Men för att ändå kunna testa olika lösningar sys varje lager upp för sig 

och kan på så vis provas av i olika kombinationer mellan kuplager och kompressionslager. 

Proven blir inte fullständigt jämlika med en sammansatt modell, men anses tillräckligt 

tillförlitliga för att användas som bedömningsmetod för vilka lösningar som är värda att gå 

vidare med. 

       

2.4. Provpersoner 
Här presenteras de provpersoner som använts och vilka mått dessa har som har varit relevanta 

för produktutvecklingsprocessen. Provperson 1 är den som har använts huvudsakligen, då 

dennes mått stämmer bäst med en 75D, som är den valda grundstorleken i detta arbete. 

Provperson 2 och 3 har en något mindre, respektive större storlek och används i jämförande 

syften vid några tillfällen under processen. 

För att avgöra dessa provpersoners bh-storlekar används det nya avmätningssättet som 

presenteras under resultatavnsittet Utveckling av ett nytt avmätningssätt (4.2.). För att jämföra 

med det traditionella avmätningssättet, se Analys av existerande avmätningsmetoder (3.3.3.) 

under Tidigare forskning. 

Tabell 1 - Måttlista provpersoner. 

Provpersoner – Vidareutveckling av sport-bh för större byst 

Mått (cm) Provperson 1 Provperson 2 Provperson 3 

Under byst 79 80 84 

Över bysten, runt kroppen 96 95 99 

Kroppens framsidan, över bysten 49 48,5 50,5 

Bh-storlek enligt traditionell 
avmätning 

80C 80B 85B 

Bh-storlek enligt nytt avmätningsätt 75D 75C 80C 

2.5. Passformsanalys/tillvägagångsätt vid avprovning 
Samtliga avprovningar har skett på provperson 1 i samråd med en till tre medstudenter på 

Designteknikerprogrammets andra år (årsklass 2011/2013). Bedömningen av passform har 

skett genom en serie övningar och metoder, se Avprovningsförfarande (2.5.1.), för att avgöra 

om bh:n sitter väl. Till detta hör också frågor (ställda till aktuell provmodell) om plaggets 

bekvämlighet och funktion. 
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Det anses speciellt viktigt vid ett plagg som sport-bh, där ändring av små komponenter kan 

göra stor skillnad för funktion och passform, att avprovnings- och även avmätningsprocessen 

följer samma standard genom hela arbetet.  

Vid varje avprovningstillfälle användes en av de tre provpersonerna, huvudsakligen 

provperson 1 med övriga två provpersoner som jämförelse i vissa ändamål.  

Avprovningen dokumenterades med foto och video (enbart foto redovisas inom denna 

uppsats, videor användes för presentation mot företaget). 

2.5.1. Avprovningsförfarande 

För att korrekt och konsekvent kunna avgöra passformen har ett förfarande tagits fram för hur 

avprovningen ska ske under detta arbete (Sports Bra Best Fit Guide 2011).  

 

Provpersonen bör stå upprätt och avslappnat, med blicken riktad framåt. 

Resårband 

1. Provas på största reglageläget.  

2. Flytta upp armen något, se på bh-n från sidan, linjen i nederkant ska vara i samma 

höjd fram och bak.  

3. Lägg in två fingrar under kanten och dra med lätt hand utåt i sidled, distansen till 

kroppen bör vara1,5-3 cm. 

Kupa 

1. Ska täcka hela brösten. 

2. Ingen del av brösten bör puta ut, i sida mot armhål eller i ringning.  

3. Varken rynkning eller glipor bör finnas. 

Axelband 

1. Lägg in två fingrar under axelbandet och dra upp till axel. Dra med lätt hand uppåt, 

distansen till axeln bör inte vara mer än 1,5-3 cm 

2. . Axelbandet bör inte skära in på axeln. 

Rörelse (efter varje övning se till att sport-bh:n fortfarande sitter på plats och att 

provpersonen inte känner något obehag på grund av att plagget sitter fel.) 

1. Låt provpersonen att jogga lite på stället, ta med armarna i rörelsen.  

2. Låt provpersonen att hoppa upp och ned på stället. 

3. Låt provpersonen vrida överkroppen från sida till sida, samt framåt och bakåt. 

Frågor 

1. Hur känns plagget? 

2. Känns det som om brösten separeras? 

3. Trycker bh:n bysten för hårt mot bröstkorgen, är det svårt att andas djupt? 

4. Klämmer/sitter plagget för löst någonstans? 
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2.5.2. Ändringar vid avprovning 

Under avprovningar tas åtgärder för att komma närmare det önskade slutresultatet. Dessa 

beslut tas genom diskussion med provperson, medstudenter och sömnadstekniker på 

Textilhögskolan i Borås. Lösningar provas fram genom nålning, drapering, uppklipp och 

utritade linjer. Denna information förs sedan över till CAD-konstruktion i Modaris. 

2.5.3. Testning av sport-bh under påfrestande aktivitet 

I samband med avprovning av prototypen utvecklad av Craft, samt den slutgiltiga prototypen 

utvecklad under denna studie, blev provpersoner ombedda att jogga/springa i respektive sport-

bh. Distans och intensitet bedömdes irrelevant med tanke på Woods et al. (2012) forskning 

kring bröstens rörelsemönster under aktivitet som visade att brösten redan vid relativt 

lågintensiv jogging når sitt maximala rörelsemönster. Med förutsättning att provpersonen blev 

svettig under springturen, då svett kan påverka passformen och materialets funktion i sport-

bh. 

Efter dessa testturer ställdes frågor relaterade till effektiviteten av stödet och bekvämligheten 

hos plaggen. Dessa var frågorna som ansågs ge relevant information: 

1. Hur kändes bh:n mot kroppen under aktivitet? 

2. Upplevdes stödet bh:n gav som tillräckligt? Uppifrån? Från sidorna? Nedifrån? 

3. Upplevdes trycket som kompressionsdelen av bh:n gav som tillräckligt? För stort? 

4. Upplevdes materialet som obekvämt mot svettig/varm hud? Andades bh:n? Var den 

svår att ta av sig? 

3. Tidigare forskning  och undersökningar 
Inför denna studie har information och forskning insamlats från flera relevanta fält. Bland 

annat ren produktbeskrivning och marknadsundersökning. Även enkätundersökningen som 

beskrivs under metodkapitlet Enkät (2.2.), inför vilken J. Trosts (2010) ”Enkäthandboken” 

studentades för att få för en bra struktur på enkäten.  

Det andra stora avstampet för denna studie är den forskningen som beskriver bröstets 

uppbyggnad och förutsättningar, samt undersöker bröstens rörelse under påfrestande aktivitet.  

Som ett relevant sidospår har även storlekssystem och avprovningsmetod studerats parallellt 

med det huvudsakliga arbetet med vidareutvecklingen av sport-bh. 

3.1. Produkt- och marknadsundersökningar 
Här samlas den delen av studerat material som på olika sätt går ut på att ta inspiration av tänkt 

kundkrets behov och från produkter som liknar den som tas fram i studien. 

3.1.1. Marknadsundersökningens utfall 

Detta avsnitt syftar till den specifika undersökning som utförts för att granska produktutbudet 

som fanns vid tidpunkten för studien (våren 2013). Utifrån arbetet med att analysera 

exsisterande sport-bh:ar (såsom det presenteras i avnittet 2.1. Marknadsundersökning), kunde 

det utläsas att vid användandet av omslutande kuplager och kompressionslager, består 

kuplagret ofta av en formpressad kupa eller en kupa med bygel. Alltså visade 
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marknadsundersökningen att den sport-bh som företaget vill ta fram inte är helt jämförbar de 

flesta av de produkter som redan finns på marknaden.  

Med det sagt, kom ändå en del idéer till lösningar fram under arbetet med undersökningen. 

Bland annat att fästa ihop alla lager i strategiska sömmar för att skapa ökad stabilitet istället 

för att, som i företagets ursprungliga prototyp, vändsy och separera hela bh:n i alla dess lager. 

En annan lösning som fick sin inspiration under marknadsundersökningen var att sy in ett 

kors av det stumma materialet i ryggpartiets meshdel, istället för att låta det täcka upp hela 

ytan. På så vis kunde, i denna produkt, en högre grad av andningsförmåga uppnås samtidigt 

som stabiliteten inte försämrades. Även användandet av insydda band för uppstöttning av 

kupdelarnas utkanter var något som kom ur denna analys. 

3.1.2. Annan framtagning av sport-bh 

En artikel av Kranzer, Starr och Branson (2005) beskrivande framtagningen av en prototyp av 

en sport-bh har studerats inför arbetet i denna rapport. Syftet var att bekräfta struktur inför 

detta uppdrag. Ingen direkt information från denna artikel har använts. Men det anses ändå 

relevant att presentera dess existens i litteraturinsamlingen.  

3.2. Forskning på bröstens anatomi och rörelsemönster 
I denna underkategori till Tidigare forskning samlas de studier som handlat om bröstens 

rörelsemönster och hur det påverkar dess anatomiska uppbyggnad. Detta har hjälpt till att 

skapa en förståelse för hur en stödjande bh-konstruktion behöver se ut för att stödja och 

samarbeta med kroppen, istället för att stympa den. 

3.2.1. New Wave Sports/Crafts studie i bröströrelse, samt jämförelse av olika sport-

bh:ar 

Denna studie har utförts av företaget själva, som ett steg i produktutvecklingen mot den sport-

bh vars vidareutveckling beskrivs genom detta arbete. Studien utfördes på Vintersportcentrum 

i Östersund, där man lät ett antal kvinnor springa på löpband medan man genom strategiskt 

placerade dioder, på bröst och bröstkorg, mätte bröströrelse. Löpning skedde både barbröstat 

och iklädda olika varianter av sport-bh:ar. Studien presenterades sedan i form av 

filmsekvenser från själva studien samt genom en kandidatuppsats från Mittuniversitet 

(Björkengren, 2012). Detta material presenterades, tillsammans med de två senaste 

prototyperna i avprovningsprocessen som en grund att utgå ifrån i början av denna studie. 

Företaget refererade även till forskningen som J. Scurr gör vid Portsmouths univetitet.  

3.2.2. Breast Health Research - Portsmouths universitet 

Denna forskning leds av J. Scurr och syftar till att skapa förståelse kring bröstets uppbyggnad, 

rörelsemönster, samt att utreda hur effektivt byststöd skapas. En annan stor del av den 

forskning som utförs på Breast Health Research-center går ut på att informera kvinnor om sätt 

att avgöra passform och funktion hos sport-bh, samt vikten av att överhuvudtaget använda 

sport-bh.  

Två av artiklarna refereras ofta i denna rapport. Dels den som Haake och Scurr (2010) skrivit 

där en modell av bröstet under påfrestande aktivitet beskrivits, samt en som Woods et al 

(2012) forskning gällande att förutse rörelsemönstren hos bröst vid löpning utan bh. Båda 

dessa artiklar tar även upp bröstets uppbyggnad och anatomiska förutsättningar. Det som 
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dessa artiklar har visat är, bland annat, hur bröstens kraft ökar i takt med rörelse. På 

Portsmouths universitets hemsida nämner Scurr (Portsmouths universitet, 2013) att genom 

framgångsrik separation av brösten i en stödjande bh, kan kraften som bysten skapar halveras. 

Alltså minskas slitningen på kroppen, samtidigt som bystens rörelser redan kontrolleras något 

innan kompressionslagret i bh:n trycker bysten mot kroppen. 

3.3. Forskning på storlekssystem och avprovningsteknik  
Denna samlingsrubrik fångar in de studier som beskriver hur storlekssystem, avmätnings- och 

avprovningssätt ser ut för bh vid tidpunkten för studien, samt problem/lösningar som dessa 

presenterar.  

3.3.1. Storlekssystem 

En studie i hur bh:ars storlekssystem fungerar (Zheng, Yu & Fan, 2007), bekräftad av 

McGhee och Steeles (2010) forskning kring vikten av att använda bh/sport-bh , visar på 

bristerna i det vanligast förekommande sättet att mäta fram bh-storlek. Här tar man upp 

bakgrunden till storlekssystemet som det sett ut sedan bh:n introducerades i början på 1900-

talet, och problematiken som det har fört med sig sedan dess. Zheng, Yu och Fan fortsatte 

sedan med att ta upp olika avancerade metoder för att mäta av ett genomsnitt ur den kvinnliga 

(kinesiska) befolkningen. Bland annat användes 3D-scanning, där djup och bredd på brösten 

mäts, samt i vilken vinkel de är riktade. Allt för att utröna hur ett optimalt stöd bör se ut i 

storleksutvecklingen. 

3.3.2. Avprovningsteknik 

Framförallt filmen Sports Bra Best Fit Guide (2011) som tagits fram i samarbete med 

Sweatshop och Portsmouths universitet, genom Scurrs forskning, har använts som grund för 

sätt att prova av sport-bh under detta uppdrag. 

3.3.3. Analys av existerande avmätningsmetoder 

För att välja ut en bra provmodell för denna studie, samt för att precisera bh-storlek, utfördes 

även ett parallellt arbete med att analysera och förbättra existerande avmätningsmetoder. 

Detta anses nödvändigt för att få ett bra slutresultat ur arbetet. 

Med avstamp i tidigare forskning studerades den vanligast förekommande 

avmätningsmetoden, den så kallade ”Chest circumference”-metoden (McGhee, & Steele, 

2010). I McGhee och Steeles artikel bekrivs metoden som följer; bröstkorgen mäts under 

bysten, samt runt kroppen över bystens största punkt. Underbystmåttet utgör då den 

numeriska storleken för bh och skillnaden mellan de två måtten utgör kupstorleken (se tabell 

2 och 3). 
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Tabell 2 – Omkretsstorlektabell  (http://www.storlekar.se/bh-storlekar.html). 

Omkretsstorlek - relation mellan mått och numerisk storlek 

Underbystmått Numerisk storlek 

63-67 65 

68-72 70 

73-77 75 

78-82 80 

83-87 85 

88-92 90 

93-97 95 

98-102 100 

103-107 105 

108-112 110 
 

Tabell 3 – Kupstorlekstabell (http://www.storlekar.se/bh-storlekar.html). 

Kupa - relation mellan skillnadsmått och storlek 

Skillnad i cm mellan 
underbystmått och bystmått 

Kupstorlek 

13 A 

15 B 

17 C 

19 D 

21 E 

24 F 

26 G 

30 H 

 

4. Resultat 
Under detta kapitel redovisas de resultat som framkommit ur själva produktutvecklingsfasen 

av studien. Till detta räknas även enkätens resultat, utveckling av avmätningssätt samt analys 

av den ursprungliga prototypen. Dessa rubriker föranleder och påverkar direkt 

produktutvecklingens riktning. Efter dessa leder resultaten in på avprovning och det ävriga 

praktiska arbetet mot slutprov. 

4.1. Resultatet av enkäten 
Här redovisas det utfall som anses relevant för just denna produkt. Då denna sport-bh riktar 

sig främst till kvinnor med stor byst, kommer främst de resultat som involverar denna grupp 

att beröras under detta stycke. För den fullständiga analysen hänvisas enkätmatrisen i sin 

helhet (se bilaga 3). För att lätt avläsa resultaten av matrisen, har (på höger sida) ställts upp 

två spalter. Den första visar antal som valt detta svar per utvald grupp, antingen alla deltagare 

eller uppdelat på stor byst/liten byst, beroende på vad som ansågs mest relevant mot det 

aktuella arbetet. Den andra spalten visar en mycket kortfattad tolkning, genom procentsatser, 

av varje svar. 
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Enkäten, som gav 46 giltiga deltagare, bestod till 56,5 % storbystade kvinnor. Det vill säga, 

kvinnor med en kupstorlek 70D/75C/80B eller större. Av hela gruppen har 61 % svarat att de 

är nöjda med den sport-bh de har idag. De storbystade kvinnornas beskrivningar av sina 

nuvarande sport-bh:ar är övervägande positiva. Bland annat visar enkäten att 42 % tycker att 

deras nuvarande bh känns skön mot kroppen, 54 % tyckte att den höll bysten på plats, 58 % 

ansåg att de kunde röra sig obehindrat i sin sport-bh och 42 % att den satt bekvämt på axlarna. 

De övervägande dåliga egenskaper som går att utläsa är att bysten inte hölls på plats (31 %), 

att den var krånglig att ta på/av (50 %). 

Vidare utläses av resultaten att de obehag som upplevs av bristande stöd framförallt gällde 

axelont (27 %) och att man kände sig distraherad/självmedveten under träning/aktivetet på 

grund av ”skumpande” byst (50 %). På denna punkt svarade även kvinnor med mindre byst 

snarlikt. 

När man tittar på de frågor som rör utformning i funktion och utseende så var nästan alla 

deltagare (80 %) eniga om att brottarrygg är att föredra framför raka axelband, korsade 

axelband och hel rygg. 61 % av alla deltagare svarade att det är ganska viktigt med utseendet 

på sport-bh:n (resultatet var väldigt jämnt mellan grupperna på denna frågan). 

Utseendemässigt tyckte samtliga deltagare, med jämn spridning mellan kvinnor med liten och 

stor byst, att sport-bh:n gärna får vara färgglad (48 %), svart (46 %), enkel (50 %) och/eller 

sportig (56,5 %). 

När det gällde viktigaste funktion visar enkäten att storbystade kvinnor ansåg frågan om att 

bysten hålls på plats på ett fast sätt som viktigast (81 %), därefter kom; bred och stadig resår 

samt breda axelband (46 %) som de viktigaste faktorerna. 

En kommentar är värd att ta med i analysen, då den återkom bland de deltagarna som hade 

stor byst med relativ hög frekvens. Det gällde förekommandet av skavsår under bysten. 23 % 

såg detta som ett stort problem. Några deltagare nämnde att någon form av avdelare mellan 

resårband och kupa som en möjlig avhjälpare av problemet.  

4.2. Utveckling av ett nytt  avmätningssätt 
Även om det optimala vore att ta hänsyn till form, tyngd, bredd och djup på brösten vid 

avgörande av bh-storlek (Zheng, Yu & Fan, 2007), så är det inte realistiskt genomförbart vid 

de former av avprovningar som sker under produktionsförhållanden. Det som presenteras här 

ska inte tas som en fullständig lösning på hur kvinnor bör få fram en korrekt bh-storlek. Det 

anses vara en förbättring av det traditionella sättet att mäta fram bh-storlek (som presenteras 

under Analys av existerande avmätningsmetoder (3.3.3.). Detta nya avmätningssätt är tänkt att 

avhjälpa tendensen hos de flesta kvinnor att få för stor numerisk (omkrets) storlek, och för 

liten kupstorlek (McGhee & Steele, 2010).  

Problematiken kring det traditionella sättet att mäta fram bh-storlek består av flera delar. 

Bland annat framkommer det i diskussion med kvinnor som bär bh, att många upplever att 

den numeriska storleken ofta korresponderar dåligt med kroppsmåttet det ska relatera till, 

eventuellt för att man inte räknat bort tillräckligt mycket mot elasticiteten i materialet som 

använts. En annan aspekt av problemet med detta avmätningssätt är att bystmåttet, som ska 
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stå för att definiera kupstorleken, inbegriper ryggmåttet. Detta innebär att en smal eller bred 

rygg får en inverkan på vilken kupstorlek som genereras.  

För att då avhjälpa dessa faktorer har avmätningsmetoden ändrats för att för provpersoner 

under dessa avprovningar istället se ut på följande sätt: 

Numerisk (omkrets) storlek 

Ta underbystmåttet precis under bysten, i horisontell, rak linje runt bröstkorgen. Avrunda 

enligt tabell (se tabell 4). I princip blir då resultatet att man gått ned en omkretsstorlek. 

Tabell 4 - Relation mellan måttagning och numerisk storlek enligt ny avmätningsmetod. 

Omkretsstorlek - relation mellan mått och numerisk storlek 

Underbystmått  Numerisk storlek 

63-67 60 

68-72 65 

73-77 70 

78-82 75 

83-87 80 

88-92 85 

93-97 90 

98-102 95 

103-107 100 

108-112 105 

 

Kupstorlek 

1. Dividera underbystmåttet med 2, mät ut detta mått jämnt under bysten. 

2. Mät från samma vertikala linje vid sidan av ena bröstet till motsvarande sida vid det 

andra bröstet. På lämplig höjd över största punkten på bysten (se figur 5). 

3. Subtrahera det halva underbystmåttet från det halva bystmåttet. Använda tabell 5 för 

att avgöra kupstorlek. 

 

Figur 3 - Illustration av avmätningssätt. 

 
Tabell 5 - Relation mellan måttagning och numerisk storlek enligt ny avmätningsmetod. 
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Kupa - relation mellan skillnadsmått och storlek 

Skillnad i cm mellan 1/2 underbystmått 
och 1/2 bystmått, mätt enbart på 

framsidan av kroppen 
Kupstorlek 

6,5 A 

7,5 B 

8,5 C 

9,5 D 

10,5 E 

12 F 

13 G 

15 H 

18 I 
 

 

4.3. Företagets egen prototyp 
Den prototyp som tillhandahållits av företaget utsattes för plagganalys, testning enligt 

Testning av sport-bh under påfrestande aktivitet (2.5.3.), och avprovades enligt 

Avprovningsförfarande (2.5.1.). Resultaten visade på en bristande funktion vad gäller att 

stödja bysten, samt en dålig korrespondens med, för storleken, lämpliga mått. 

4.3.1. Avprovning av ursprunglig prototyp 

Vid avprovningen blev det tydligt att bh:n är för kort i framstycket och för stor runt om. 

Axelbanden har vaddering som är felplacerad, då den inte når upp på axlarna där den ska 

skapa bekväm avlastning. Kuplagret separerar inte brösten, då konstruktionen är gjord så att 

en enda stor kupa omsluter båda brösten. Det finns även en separeringsdel som ligger mellan 

det innnersta lagret i fukttransporterande material och kuplagret. Tanken är att denna del ska 

hjälpa till att separera brösten ytterligare, som en lättare bygel gjord i samma material som 

kuplagret. Denna del verkar dock inte komma till någon vidare funktion eftersom den inte får 

någon stabilitet där den är placerad, dessutom är den väldig hög i nedre kanten vilket gör att 

den inte omgärdar bröstet utan snarare ligger på bröstets undre halva. Vidare ger 

kompressionslagret inget tryck överhuvudtaget eftersom det är konstruerat i samma form och 

storlek som kuplagret och därmed inte kan sträckas ut över kuplagret.  
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Figur 4 - Företagets egen prototyp på provperson 1. 

4.3.2. Test genom påfrestande aktivitet 1 

Testet avsåg företagets egen prototyp, i den valda grundstorleken M(75)C. Provperson 1 

respektive 2 testade bh:n genom löpning.  

Provperson 2, som har den storlek som företaget valt för sin prototyp, upplevde att stödet var 

så litet att hon inte kunde genomföra testet utan smärta. Hon beskrev vidare att bh:n borde 

förminskats med minst 10 cm för att bättre stämma i omkretsstorlek.  

Provperson 1, som ligger en kupstorlek över företagets önskade målstorlek, upplevde också 

att bh:n inte gav tillräckligt stöd. Hon slutförde testet, men fann att det var nödvändigt att 

stötta upp bysten med händerna under löpningen. Denne beskrev vidare att sport-bh:n var 

skön mot kroppen, dock för stor runt om, samt alltför varm under aktivitet för att vara 

bekväm. Provperson 1 kommenterade också att bh:n inte lyckades separera brösten, vilket 

innebar att kuplagret inte lyckades fylla sin tänkta funktion.  

4.4. Vidareutveckling, konstruktion och drapering 
Efter att ha analyserat och testat den ursprungliga prototypen, tas flera steg för att förbättra 

konstruktionen. Tillvägagångssätten har beskrivits under Konstruktionsanalys av prototyp 

(2.3.1.), Drapering av ny kupa (2.3.2.) och Avprovning av de olika lagren (2.3.3.). Utifrån det 

arbetet som beskrivs i dessa metodkapitel har den ursprungliga prototypen arbetats om genom 

att justera omkretsmåttet enligt avprovningen och testningen, rätta till linjer, samt genom att 

analysera och förbättra kupfunktionen i det inre lagret. En annan, avgörande ändring som 

gjordes i detta inledande arbetet är att grundstorleken ändras från M(75)C till M(75)D. Detta 

görs med tanke på att storleksspannet ska (enligt preliminära besked från företaget) sträcka sig 

från XS(65)C till XL(85)F, vilket gör det önskvärt att ha grundstorleken närmre mitten av 

storleksspannet. I annat fall kan resultaten av studien bli svåra att applicera på en faktisk 

produkt. Dessutom finns en väl passande provperson tillgänglig för denna storlek (provperson 

1). 
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4.4.1. Utveckling av tre varianter på kompressionslagret 

Vidare arbetades kompressionslagret om radikalt, då det sågs som oanvändbart i den 

existerande konstruktionen. Näst intill all form togs bort, och en hel del vidd utöver det. Detta 

med tanke på materialets elasticitet. Från detta avskalade tillstånd togs tre modellalternativ 

fram för avprovning. Det första av dessa var helt platt, med dubbla lager 

kompressionsmaterial för extra stöd. Det andra alternativet var resultatet av en diskussion med 

chefen för produktion och design på företaget, då önskemålet om en bh med mycket 

ventilation togs upp. I denna variant lades mesh in i dubbla lager, i hela övre delen av plagget, 

samt som en avdelare mitt fram. Den tredje och sista varianten som togs fram för detta lager 

baserades på inspiration och diskussion med företagets externa handledare för projektet. Här 

lades två lutande avskärningar in med lite form längs med sidorna av bysten. 

 

Figur 5 - Skisser av de tre alternativen till kompressionslagret. 

 

4.4.2. Utveckling av kuplagret 

För att ta fram ett alternativ till kuplagrets konstruktion tar en idé form utifrån forskningen 

som studerats. Det är främst den hållningen som framhävs i Scurrs (2010) forskning på 

Porthmouths universitet, som talar om att brösten är en mycket känslig kroppsdel som enbart 

har tunna ligament och huden som naturligt stöd som tas i beaktande. Tankarna går igen 

genom den forskning som Zheng, Yu och Fan (2007) visar på, detta genom att beskriva hur 

bröstens riktning och form är avgörande för hur de bäst bör stödjas. Även i tolkningen av 

resultatet av enkäten som genomfördes inför detta arbete, kommer liknande resultat fram. Att 

bröst som plattas till, trycks ihop och trycks upp skapar stort obehag och smärta. I diskussion 

med kvinnliga medstudenter fås medhåll att man i många fall utstår smärta för att få stöd i 

form av sport-bh:ar som enbart trycker in brösten på olika sätt. 

Den idé som formuleras utifrån detta utgår alltså ifrån behovet att stödja bröstet från alla 

sidor, medan det fortfarande får ligga i en naturlig form, med tillräckligt separerade kupor för 

att kunna begränsa kraften i bröstens rörelse (Scurr & Haake, 2010). 

Idén går ut på att ta fram en kupa där sömmarna stödjer bröstet hela vägen runt om och 

inkapslar brösten genom att följa dess naturliga form istället för att forma in bröstet i en 

traditionell ”kupform”. För att uppnå detta exprimenteras det en del med att drapera en remsa, 

av det stumma materialet, upp runt bröstet på en mannekängdocka (storlek 38). Den 

resulterande konstruktionen förs in i CAD-prorammet Modaris, och rättas till. Därefter tas 

konstruktionen ut igen och draperas upp på nytt för att ytterligare förbättra formen. Resultatet 

blir en kupa med ett antal sömmar som stöttar runt om. En kupa tagits fram som har formen 

av ett bröst, istället för formen av en traditionell bh-kupa. 
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Figur 6 - Draperingsarbete på docka. 

 

Figur 7 - Draperingsarbete, mönsterdel. 

4.4.3. Utveckling av övriga delar i sport-bh:n 

Det är inte bara själva kup- och kompressionsdelarna som är avgörande för sport-bh:ns 

funktion. Flera andra komponenter arbetas om redan i detta stadie. Exempelvis framgick i 

avprovning av prototypen, att vadderingen i axelbanden inte nådde hela vägen upp på axlarna, 

att framstycket inte gick tillräckligt högt upp mitt fram för att täcka brösten och att plagget i 

allmänhet var allt för varmt. Dessa problem åtgärdas genom att arbeta med hela plagget 

samtidigt, istället för att jobba med varje del för sig. Detta för att det är lätt gjort att skapa nya 

problem med en sådan arbetsgång, speciellt i ett så relativt litet plagg med många små 

komponenter. Till att börja med förflyttas hela axelpartiet bakåt och vinklas något inåt, för att 

undvika att lägga tyngden långt ut på axlarna. Konstruktionsmässigt blir effekten av detta att 

framstycket förlängs mitt fram, vilket i sig flyttar axelbandens delar bakåt. Detta göra att 

vadderingen kan läggas in i hela den mönsterdel som utgör axelbandet, vilket i sin tur leder 

till att vadderingen stödjer axeln oavsett längdinställning på axelbandet. Man slipper även den 

fula kanten som syns genom tyget då man kapar vadderingen mitt i mönsterdelen inunder det 

överliggande tyget. I samband med bakåtflyttningen förminskas brottarryggpartiet, vilket både 

ger en mindre täckande ryggdel samtidigt som denna del centreras bättre på ryggen. Här görs 

även vissa materialskiftningar. Istället för att låta det stumma materialet och det tunna innersta 

materialet gå med meshen i hela ryggpartiet, används meshen i dubbelt lager med enbart ett 

kryss av det stumma materialet isytt mellan meshdelarna. På detta sätt har ryggtavlan, som är 

en av kroppens hotspots (del av kroppen som genererar mycket värme under påfrestande 

aktivitet), så god ventialtion som är möjlig utan att förlora stabilitet. 
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För att ytterligare förbättra andningsbarheten i plagget byts materialet i siddelarna ut. Innan 

har dessa bestått av både det stumma materialet och det elastiska kompressionsmaterialet, 

detta ersätts nu med ett dubbla lager mesh.  

Invid knäppningen på sportbh:n finns även två överlappande meshdelar, de skapar en 

dekorativ del som företaget vill behålla. Men de är vändsydda, var och en för sig och sedan 

lagda i överlappning, detta skapar en mycket klumpig kant mitt bak som både varken är 

estetiskt tilltalande eller bekväm. Här ändras formen något för att göra det möjligt att lägga 

delen mot vikt kant, vilket gör den mindre klumpig. 

Som nämnts tidigare (Avprovning av de olika lagren, 2.3.3.) sys inte fullständiga prover upp i 

denna fas, utan varje lager sys upp i en förenklad variant av det hela plagget. Genom att göra 

så, ges möjlighet att kunna prova de två omslutande kuplagren samt tre olika 

kompressionslagren som utvecklats i kombination med varandra.  

4.5.  Första avprovningen 
Avprovningarna sker enligt avprovningsmetoden (2.5.1.) på provperson 1. Den första toilen 

som provas av är den reviderade varianten av kuplagret från företaget. Det blir genast 

uppenbart att konstruktionen inte blir bra i denna utformning (se figur 8). Den lyckas 

fortfarande varken separera brösten, eller hålla brösten i en naturlig och bekväm form. Tydligt 

blir även att det inte räcker att göra en riktigt så ofullständig toile för att få ett grepp om vad 

som behöver åtgärdas i plagget. Eftersom de andra toilerna inte har blivit uppsydda ännu, sker 

därför en planändring för upplägget av denna avprovning. Därför blir nästa steg att sy upp den 

alternativa kuplösningen, dock med en mer stabil struktur i rygg och sida än den första toilen. 

Avprovningen sker på samma provperson och under samma förutsättningar som den första 

toilen. Resultatet är märkbart bättre (se figur 9 och 10). Dels strukturmässigt, på grund av att 

toilen är mer stabil i rygg och sida, men framförallt separerar denna kuplösning verkligen 

brösten. Detta är både synligt, och bekräftas av provpersonen. Denne nämner även att bh:n 

känns bekväm och att den sitter naturligt över bysten. Viss inprovning är fortfarande 

nödvändig, då spirallösningen skapat en något ”strutig” form och vissa av de omslutande 

sömmarna trycker in och skapar ett ojämnt utseende. Dessutom flyttas/omformas några 

sömmar. Bland annat flyttas sidsömmen något framåt för att hamna mer i linje med bröstens 

yttre kanter. I nästa steg kommer man lägga in stödjande band i dessa sömmar, för att agera 

som lättare bygel för uppstöttning från sidorna. Längden mitt fram längs ännu en gång för att 

verkligen nå över hela bysten. 

Som en ytterligare delavprovning sys kompressionslagret (enbart bystdelen) tillhörande en av 

de vidareutvecklade varianterna upp och testas av ovanpå kuplagret med hjälp av nålar. Detta 

enbart för att justera avskärningarnas placering. 

I detta skede tas beslutet att det inte är fruktbart att sy upp övriga planerade toiler innan de 

revisioner som redan beslutats om genomförts. Utifrån utfallet av de två olika kuplagren anses 

det naturligt att enbart gå vidare med den alternativa kuplösningen (spiralkupan), då den visar 

störst potential.  

Alla, under avprovning, framkomna resultat tillämpas i Modaris.  
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Figur 8 - Foto, första avprovning, kuplager baserat på företagets prototyp. 

 

Figur 9 - Foto, första avprovning, kuplager spiral. 

 

Figur 10 - Foto, första avprovning, kuplager spiral ovanifrån. 

 

4.6. Andra avprovningen 
Efter utfallet i första avprovningen har antalet konstruktionslösningar begränsats till ett 

omslutande kuplager, och tre olika kompressionslager. Ändringarna från tidigare avprovning 

har tillämpats i Modaris och nya delar har plottrats ut för tillskärning och hopsömnad. Även i 

denna avprovning sys de olika lösningarna upp separat, dels för att vidare tydligt kunna 

bedöma kuplagret, men också för att kunna kombinera med olika kompressionslösningar. 

Målet är att, genom denna avprovning, kunna avgöra de slutgiltiga funktions- och 

konstruktionslösningarna för att sedan gå direkt vidare med slutprov. 
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Figur 11 - Foto, andra avprovning, kuplager. 

  

Figur 12 - Foto, andra avprovning, kompressionslager 1. 

 

Figur 13 - Foto, andra avprovning, kompressionslager 2. 
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Figur 14 - Foto, andra avprovning, kompressionslager 3. 

 

Av kompressionsvarianterna som provas av i kombination med kuplagret anses 

kompressionslager 1 (se figur 12), den utan form i dubbla tyglager, vara väldigt varm. Det 

ökade stödet från det extra lagret av kompressionsmaterial, är inte tillräckligt för att motivera 

den ökade materialåtgången samt förlusten i andningsförmåga. Den är dessutom inte särskilt 

estetiskt tilldragande då den sträcks över en relativt stor byst utan att optiskt dela av den med 

några avskärningar. 

Nästa variant av kompressionslagret (2) innehåller fler meshdelar, samt delar av bh:n på ett 

annorlunda sätt (se figur 13). Effekten av att plagget innehåller fler meshdelar blir att 

stabiliteten försämras väsentligt. Den anses inte heller vara estetiskt tilltalande. Dock är den 

tillräckligt funktionsduglig för att kunna vidareutvecklas om så skulle önskas i ett senare 

stadie och med ett mer stabilt meshmaterial, dock ej under denna studie. 

Den tredje variationen (kompressionslager 3, se figur 14) liknar den första men är utförd i 

enkelt lager tyg och med snedställda avskärningar som innehåller viss form. Denna uppnår 

något bättre kompression än föregående variant, och anses dessutom vara mer visuellt 

tilltalande. 

Resultatet av denna avprovning blir att tillämpa de åtgärderna som markerats ut. Samt att det 

beslutas, preliminärt, att den tredje kompressionsmodellen är den som kommer att användas i 

slutprovet. Dock inväntar dessa åtgärder resultaten från presentation för företaget och 

konsultation med extern handledare. 

4.6.1. Presentation av arbetsgång för företag 

Denna presentation skedde som en avstämning mot företaget för att visa hur arbetet hade gått, 

och gått tillväga, dittills. Närvarande var den externa handledaren, kategoriledaren för 

underkläder samt några ur personalen på design- och produktionsavdelningen på företaget. 

Presentationen hålls muntligen och alla toiler som arbetats fram, visas upp och motiveras. 

Ingen provperson deltar.  

Reaktionerna från de som närvarade var positiv. Spiralkupan upplevs som en spännande och 

nyskapande lösning. Olika idéer för att göra konstruktionen av kupan mer produktionsvänlig 

presenteras och tas väl emot. Möjligheten till vissa förändringar i ryggdelen diskuteras och 
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antecknas. Det föreslås även, från företagets sida, att separareringsdelen i konstruktionen 

skulle kunna fästas längs mitt fram-linjen på insidan av kuplagret för att nå ännu bättre 

separation. Detta utvecklas sedan, av författaren, till att möjligen även innehålla en inre kupa i 

det fukttransporterande material som i ett tidigare skede togs bort från bh:n. Företaget 

informerar även om de har beslutat att produkten inte ska vändsys, utan istället kommer 

bandkantas.  

4.7. Slutgiltig konstruktion 
Efter genomgångna avprovningar, med resulterande konstruktionsänringar och förenklingar 

för produktionsvänlighet, ser konstruktionsunderlaget ut som syns på figurer 15-17 (översikt 

över alla separata mönsterdelar, samt gradering, finns i bilagor 1 och 2). 

 

Figur 15 - Mönsterdelar, slutprovets kompressionslager. 

 

Figur 16 - Mönsterdelar, slutprovets kup-, inre lager. 
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Figur 17 - Mönsterdelar, slutprov, baksida. 

Det anses viktigt att analysera hur den inre kupan ser ut i slutprovet. Spiralkupans finktion har 

kokats ner till en mer produktionsvänlig variant. Trådraken arbetar med plagget och skapar en 

stödjande effekt mot brösten. Figur 18 visar hur denna, den mest vitala delen av plagget, är 

uppbyggd. 

 

Figur 18 Designskiss av slutgiltig kupa med sömmar 

 

4.8. Avslutande avprovning 
Avprovningen sker på provperson 1 enligt avprovningsmetoden (2.5.1.) Närvarande är en 

medstudent från designteknikprogrammets andra år. Provet mäts också av innan avprovning 

och stämmer väl mot måttlista, den kan man hitta som bilaga (bilaga 7). 

Visuellt sett ser bh:n bra ut, inget rynk över kuporna och inte heller någon del av bysten som 

putar ut. Kompressionslagret är eventuellt lite genomskinligt och konstruktionen i kuplagret 

syns igenom litegrann. Detaljerad produktspecifikation och designskiss finns i bilagor 7 och 

8. 

Provperson 1 beskriver plagget som bekvämt och stabilt, utan skavande delar. Vad gäller 

bh:ns förmåga att separera brösten säger provpersonen ”Det känns som att ha ett bilbälte på 

sig”, hon utvecklar sedan detta med att beskriva att separationen inte är lika fullständig som 

hos en bh med bygel, ” … men på god väg”. Plagget upplevs inte som för hårt åtsittande, utan 

snarare lite för lös på yttersta reglaget, trots stora minskningar i omkrets.  
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Figur 19 - Foto, slutprov framifrån. 

 

Figur 20 - Foto, slutprov från sidan. 

 

Figur 21 - Foto, slutprov bakifrån. 

 

4.8.1. Test genom påfrestande aktivitet, slutprov 

Provperson 1 utförde testet genom löpning utomhus och fullföljde testningsmetoden enligt 

Testning av sport-bh under påfrestande aktivitet (2.5.3.). Svaren som gavs på frågorna 

angående plaggets funktion tolkas av författaren i texten som följer.  

Bh:n kändes mycket stabil och det upplevdes som behagligt att plagget inte pressade in eller 

upp brösten, utan istället låg brösten i en naturlig form. Detta gav en känsla av gott stöd 

uppifrån. Provpersonen indikerar att det skulle ytterligare öka stödet om resårbandets reglage 
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ställdes i sitt innersta läge. Resultatet är fortfarande att sport-bh:n upplevs som något varm, 

trots att flera delar har skalats ner materialmässigt eller ersatts med mesh. Dock anser 

provpersonen att de olika lagren känns så pass viktiga funktionen och stödet och är inte något 

denne skulle vara villig att göra avkall på.  

5. Resultatdiskussion 
Det finns flera delar i denna studie som har varit givande och intressanta, inte minst den 

praktiska arbetsgången.  

Att ha nyttjat en enkät har gett studien feedback på relevanta frågor och hjälpt till att rikta 

arbetet. Boken av Jan Trost (2010) som använts som handbok i utformningen av enkäten har 

varit till stort stöd i att skapa tydlig struktur och frågeställning vilket lett till att svaren har 

kunnat användas direkt i studien, antingen för att formge sport-bh:n eller för att beskräfta 

idéer som redan funnits. 

Vissa metoddelar har varit centrala i att kunna föra arbetet framåt, till dem hör de 

standardiserade avmätnings-, avprovnings- och testningsmetoderna. Dessa har gjort arbetet 

tydligt och resultaten lättolkade. Avmätningssättet har gjort kroppsmåtten mer relevanta och 

direkt applicerbara på konstruktionen. Avprovningsmetoden har gjort varje provning enkel 

och effektiv med tydliga och dokumenterbara förändringar, och valet att prova förenklade 

versioner av varje lager i kombination har gjort att än fler idéer kunnat testas utan att uppta för 

mycket tid. Testningarna har varit en viktig del, både för att se att arbetet gått framåt och för 

att se hur  kroppstemperatur och svett påverkat sammansättningen i plagget. Alla dessa delar 

har förenklat arbetet och i sin tur lett, inte bara till att arbetet har gått effektivt framåt, utan 

framförallt lämnat utrymme till att fokusera på kreativ problemlösning och  att ha en 

överblick på helheten. Med kreativ problemlösning menas i detta fallet att till exempel våga 

jobba med drapering och experimentering inom ett funktionsplagg, vilket har varit ett 

nyckelverktyg i denna studie till att finna en lösning som är unik och funktionell. 

Dock är det just på grund av att en del av konstruktionslösningarna som utvecklats är så 

speciella i utformningen, som vidareutveckling kommer att behövas för att ihopsättningen av 

plagget ska bli mer produktionsvänlig.  

Det finns också ett par detaljer som inte har kunnat implementeras i slutprovet men som 

skulle kunna ytterligare förbättra funktionen. En sådan detalj är att släppa sammanfogningen 

av kompressionslagret från de underliggande lagren mitt fram i ringningen (cirka 10-15 cm). 

Tanken är att det skulle eliminera tendensen hos de två materialen att kämpa emot varandra 

när plagget är i spänn. Eftersom materialen har olika egenskaper så skapas oönskade effekter, 

såsom dragningar och rynk när framstycket sträcks ut över bysten.  

Även förbättringsmöjligheter vad gäller materialval har uppmärksammats. En stabilare mesh 

skulle ge möjligheterna att skala av sport-bh:n ännu mer och då ge ytterligare ventilering och 

lätthet åt plagget. 

Det är svårt att ställa dessa observationer och resultat mot de som finns bland Tidigare 

forskning (3.) eftersom de inte varit av samma karaktär. Det var aldrig intentionen med 

studien att kullkasta de tidigare funna resultaten inom exempelvis brösthälsa och –rörelse. 
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Istället har dessa studier och artiklar använts som en bas att stå på i de antaganden som görs 

inom ramarna för denna studie.  

Hela vidareutvcklingen av denna sport-bh har utgått från en existerande prototyp, detta 

innebär naturligtvis att den generella utformningen av plagget har inte legat uteslutande i 

författarens händer. Plagget har tagits från att inte uppfylla sin funktion till att göra det, 

genom fokuserad produktutveckling. Dock har “spirallösningen”, som kuplagrets 

konstruktion har kallats under arbetet, varit oberoende av orginalutförandet och tagits fram 

helt och hållet genom experimenterande. Det anses, av författaren, att det är mycket tack vare 

just kuplagret som plagget fått sin slutliga funktion. Det möjliggör för bh:n att verkligen stötta 

bysten från alla sidor och använda materialets kapacitet genom att utnyttja trådraken. Bysten 

får genom denna konstruktion en naturlig och bekväm form att ligga i och en separation som 

underlättar stödet. 

 

5.1. Slutsats 
De initiella frågor som ställts inför denna studien relaterat till att skapa separation utan bygel, 

att få lagren att samarbeta med varandra, samt bekvämlighet gentemot användaren har varit 

den röda tråden genom alla delar av arbetet mot att skapa en riktigt bra sport-bh för kvinnor 

med stor byst. Alla dessa frågor skulle kunna besvaras mer uttömande i ett senario där det 

läggs resurser och tid på att utveckla denna produkten ytterligare. Men utvecklingen anses har 

tagits en lång bit på vägen till att skapa en konkurrenskraftig produkt som dessutom har en 

unik funktionslösning som potentiellt kan höja hela produktgruppen för företaget.  

Vissa specifika och viktiga faktorer, för funktionell design av sport-bh, har visat sig genom 

denna studie. Bland annat vikten av ett välsittande, separerande lager, som inte tvingar bysten 

in i en onaturlig form, som existerar i komination med ett kompressionslager. Samt att dessa 

lager verkligen täcker hela bysten och att man säkerställer en god storleksanpassning mot 

materialet elasticitet. Enkäten i denna studie gav en hel del viktig information, men om man 

ska se främst till de tydliga och direkt implementerbara elementen så står några ut. Med det 

åsyftas önskemålen om breda axelband, bred resår och uppmärksamhet på vad bristande 

separation och stabilitet kan orsaka i form av exempelvis skavsår (detta var en punkt som 

återkom i enkätsvaren trots att det inte specifikt efterfrågats). 

Den sista frågan som ställdes rörde sambandet mellan avprovnings-/avmätningsmetoder och 

passform. Som författare av denna studie skulle jag vilja påstå att sambandet är tydligt och att 

standardisering av sådana processer inom produkter som har känslig konstruktion underlättar 

och förtydligar produktutvecklingen betydligt. Trots att denna är en åsikt som är underbyggd 

av relevanta observationer, borde tilläggas att dessa observationer inte räcker för att säkert 

påstå att detta gäller för andra produkter inom andra senarier. Men idén är intressant och 

samtidigt enkel nog att det finns stor motivation att testa dessa förfaranden vidare. 
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6. Slutord med förslag till framtida forskning 
Detta har varit ett fascinerande arbete. Insikten det har givit inom området har varit 

engagerande och drivande. Processen av att fullständigt fördjupa sig i detta ämnet som har så 

många grenar, medicinska sådana, folkhälsoaspekter, samt sociala effekter, och sedan 

applicera det på fokuserad produktutveckling har gett mig en annorlunda syn på en 

designteknikers roll och kreativiteten i det arbete jag gör. Studien har varit enormt lärorik 

genom att den har varit utmanande och krävande. Det finns ingen del av den som har varit 

onödig eller överflödig.  

Studien ger flera uppslag på framtida forskning. Spiralkupan har visat sig vara lyckad för 

denna produkt på grund av utnyttjandet av  sömmar och trådrak för att skapa stöd, finns det 

andra produkter som skulle kunna dra nytta att samma tanke? Exempelvis andra 

funktionskläder där stöd är viktigt, avancerade sportkläder inom sporter där rörelse och stöd 

är viktigt, exempelvis klättring, löpning, skidåkning?  

Överhuvudtaget, att släppa konventionell konstruktion och bjuda in drapering i 

funktionsbeklädnad kan mycket väl skapa många nya, kreativa lösningar.  

Även vidareutveckling av de avmätnings- och avprovningsförfaranden som presenterats i 

denna rapport skulle kunna vara av relevans för flera olika typer av textila företag. Idéen med 

att ta fram dessa var, från början, att vidareutveckla dem till ett standardiserat sätt att prova 

av/mäta av. På huvudkontor skulle detta kunna tillämpas på hela avprovningsprocessen, helt 

enkelt genom en affisch eller en manual/broschyr där den standardiserade avprovningen 

tydligt visas genom bilder och kort text. I butik skulle detta kunna förmedlas som information 

mot personal från företagets huvudkontor i samband med presentation av ny produkt, då i 

form av en manual eller instruktionsfilm. Går man ett steg längre finns möjligheten att 

ytterligare ”koka ned” innehållet i avprovnings- och avmätningsprocessen till en kort 

piktogramserie, i format av en hangtag-broschyr för att hjälpa slutkunden direkt i provrummet 

För att avsluta denna studie skulle jag, som författare, vilja föra över lite av min entusiasm för 

ämnet på läsaren.  

En sport-bh är en förbrukningsvara i det att man oundvikligen sliter ut den om man behöver 

den. Det en produkt som behöver bytas ut ungefär lika ofta som träningsskorna. Slutpriset kan 

eventuellt inte följa kvalitetsutvecklingen i vilken utsträckning som helst. Men det finns en 

annan aspekt av att utveckla denna produktgrupp till högre kvalitet. Då syftar jag till 

allmännyttan i att utveckla sport-bh med högre funktion. Bland forskningen som studerats 

inför denna studie finns en mängd historier om kvinnor som inte kan fungera normalt på 

grund av bröstsmärta, axel- och ryggont. Samt om unga kvinnor som måstat sluta med sport 

när de kommer in i puberteten eftersom deras byst  är “i vägen”. Att utveckla byststöd som 

verkligen är funktionellt, för vardagsbruk och för sportaktivitet, och att informera om vikten 

av att det används, kan vara skillnaden för många kvinnor att slippa leva utan ett hinder som 

går att förebygga. Denna typen av produktutveckling borde understödjas från flera plan. Inte 

bara från sportföretag utan även från idrottsföreningar och –instutitioner, samt vården. Bara 

för att det är ett kvinnohäloproblem, innebär inte att det inte är ett folkhälsoproblem.  
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