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Sammanfattning 
 

Definitionen av en amningsbh är en bh där bröstet lätt kan tillgängliggöras för barnet vid 

amning, till exempel med en öppningsbar kupa. Vidare ställs det höga krav på att 

amningsbh:n ska vara anpassad för den moderna mammans livsstil och samtidigt ta till hänsyn 

de komplikationer som kan uppstå vid amning. 

 

Hos ett svenskt modeföretag, vilket studien riktar sig till, finns det ett behov av att 

vidareutveckla sitt sortiment av amningsbh. Syftet med studien är att granska vilka krav en 

amningsbh ska uppfylla, samt hur kraven ska uppfyllas. Dessa riktlinjer ska sedan 

sammanfattas och verifieras i framtagningen av produktionsunderlag för en första prototyp. 

 

Genom att genomföra en avprovningsstudie där fem olika typer av amningsbh:ar testas och 

utvärderas av tre provpersoner som faller inom företagets målgrupp, kan både 

utvecklingsområden samt en kravbild för amningsbh definieras. De olika kraven undersöks 

och definieras kring passform/komfort, funktion, design och materialval. 

 

Resultatet från avprovningsstudien visade tydliga riktlinjer när det gäller målgruppens 

preferenser samt företagets utvecklingsområden hos det egna sortimentet av amningsbh. 

Produktionsunderlag tas fram för en första prototyp, amningsbh:n Bianca, som syftar till att 

till stor del uppfylla kravbilden för amningsbh.  

 

Abstract 
 

The definition of a breastfeeding brassiere is a brassiere where the breast is easily exposed to 

the child, for example through a cup design that opens up. Furthermore there are high 

expectations for breastfeeding brassieres to function and fit with the modern mother’s 

lifestyle, and at the same time it needs to be designed considering the complications that can 

occur during breastfeeding.  

 

At a Swedish fashion company, which this study is aimed towards, there is a need to further 

develop their range of breastfeeding brassieres. The purpose of the study is to examine what 

demands a breastfeeding brassiere needs to meet, and how they can be met. These guide lines 

are then concluded and verified in the development of production documents for a first 

prototype.  

 

By conducting a wear testing study where five different types of breastfeeding brassiere are 

tested and examined by three test candidates that fall within the company target group, both 

areas of development and demands can be defined. The different demands are examined and 

defined around wear fit/comfort, function, design and choice of material.  

 

The result from the wear testing study showed clear guide lines when it comes to the target 

group preferences and the areas of possible development within the company’s own range of 

breastfeeding brassieres. Production documents for a first prototype, the breastfeeding 

brassiere Bianca, is developed. The prototype is made to meet and fulfill a majority of the 

defined demands for a breastfeeding brassiere.   

 

 

 



Nyckelord 
 

Amningsbh, produktutveckling, produktionsunderlag, avprovningsstudie. 

 

Nursing brassiere, product development, production document, wear testing study.  



Förord 
 

Resultaten av detta arbete hoppas jag ska leda till en fortsatt utveckling inom branschen för 

konfektion, speciellt inom produktutveckling av amningsbh. Även inom det mer övergripande 

området med produktutveckling av traditionell bh hoppas jag att resultaten ska kunna bidra 

med inspirerande frågeställningar, synvinklar och slutsatser. Jag vill se en bransch som tar till 

sig av vad konsumenten vill ha ut av produkten och utgår från detta i sin produktframtagning, 

någonting som resultaten av denna rapport demonstrerar som möjligt.  

 

Jag vill tacka mina två externa handledare hos företaget som studien och arbetet har skett till 

för innehållsrika handledningar och ett trevligt samarbete. Jag vill även tacka mina tre 

provpersoner som har förgyllt mitt arbete med ovärderliga åsikter och kommentarer som 

hjälpt mig föra arbetet vidare. Till sist vill jag tacka min interna handledare på 

Textilhögskolan, Gunnel Larsson, för den vägledning hon har delgett mig under hela arbetets 

gång.  
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Ordförklaringar 

 

Adobe Illustrator® Grafikprogram för grafisk design. 

 

alveol  Körtelblåsa i bröstet där bröstmjölk produceras. 

 

amningsinlägg Ett absorberande inlägg som används vid läckage av bröstmjölk. 

 

charmeuse Stumt foder och förstärkning som används för att ge stadga i 

bryggan och sidan på en bh. 

 

inlägg  I denna rapport: formpressad skumgummi som läggs in i kupan.

   

 

mastit  Ett mer försvårat tillstånd av mjölkstockning när bakteriell 

infektion har uppstått. 

 

Microsoft Excel® Ett program för framtagning av kalkyler och datahantering. 

 

mjölkstockning En inflammation i bröstvävnaden som kan uppstå om bröstmjölken 

inte tillåts lämna bröstet av olika anledningar. Bröstet får en 

inflammatorisk reaktion. 

 

mould  Den engelska termen för ett formpressat inlägg i skumgummi. 

 

produktionsunderlag I denna rapport: Dokument som ligger som underlag vid 

produktion. Produktskiss, måttlista, färgalternativ samt detalj 

information. 

 

prototyp En testmodell som används vid produktutveckling. Till exempel 

för att upptäcka för- och nackdelar med modellen innan den 

slutgiltiga produkten tas fram. 

 

regenatfiber  En konstfiber framställd av naturprodukter.  
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Inledning 

Bakgrund 
Konceptet med en bh anpassad för amning är en självklarhet för den moderna mamman, ett 

fenomen som många modeföretag har anammat i sitt sortiment. Den cirka hundraåriga idén 

med en amningsbh har alltid syftat till att underlätta amning för både mamma och barn, 

genom funktionen att på ett enkelt sätt tillgängligöra bröstet för det ammande barnet. 

Amningsbh finns i dag i flera olika utföranden och precis som med utbudet för den 

traditionella bh:n så finns det en uppsjö av varianter gällande design, funktion, passform och 

prisklass.  

 

Den pågående diskussionen i samhället kring kvinnobröstens symbolvärde avspeglas i hela 

amningskulturen. Under 1900-talet har samhällets syn på sexualitet befriats, samtidigt som 

kvinnobrösten sexualiserats och tabulagts. Många uppfattar inte längre amning som en 

självklarhet i det offentliga rummet, en biologisk funktion som inte hade ifrågasatts för 

hundra år sedan. För att underlätta amning på offentlig plats har amningsbh:n utvecklats till 

ett diskret tillbehör, som snabbt och lätt ger barnet tillgång till bröstvårtan utan att hela bröstet 

exponeras. Utvecklingen av amningsbh har inte bara syftat till att förenkla amning på 

offentlig plats, utan bland annat även till att stödja och ge komfort, förhindra uppkomsten av 

vanliga komplikationer så som mjölkstockning och svamp, men även för att modernisera 

synen på den ammande mamman.  

 

Hos ett svenskt modeföretag, som denna studie vänder sig till, finns ett behov av att utveckla 

sitt sortiment av amningsbh för att bättre uppfylla de krav som ställs av målgruppen för dessa. 

Varugruppen hos modeföretaget med underkläder för gravida eller ammande kvinnor 

innehåller ett utbud av amningsbh, amningslinne samt trosa för gravida. Kollektionen ligger 

som ett bassortiment hos företaget, och således har ingen större utveckling skett kring 

produkternas utformning och passform sedan de togs fram. Det är här som mitt fokusområde 

ligger, inom produktutveckling. Amningsbh är, som alla bh-modeller, ett väldigt komplicerat 

område som behöver tillfredsställa en både väldigt specifik samt en väldigt bred målgrupp. 

Alla kvinnor som föder barn och väljer att amma kan övergripande ringa in som målgruppen 

för amningsbh, och hos företaget finns ett behov av att definiera vilka som är denna kvinnas 

preferenser och krav samt hur sortimentet av amningsbh kan utvecklas för att bemöta dessa. 

Det ligger i företagets intresse att ha en välutvecklad och modern mammakollektion som 

skapar köplust och vidarebygger företagets goda rykte som ett modernt modeföretag. 

Problemformulering 
Företaget har idag ett begränsat sortiment av amningsbh där lite eller ingen utveckling har 

skett sedan produkterna togs fram. På företaget saknas en konkret bild av målgruppen samt 

dess kravbild, mer specifikt när det gäller passform/komfort, funktion, design och materialval. 

Här behöver tydliga riktlinjer formuleras som kan appliceras på sortimentet för amningsbh. 

Vidare finns det hos företaget ett behov av att definiera det befintliga sortimentets förmåga att 

möta målgruppens kravbild för att tydligare kunna definiera vad som är ett område för 

potentiell utveckling.  
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Syfte  
Syftet med studien är att granska vilka krav en amningsbh ska uppfylla, samt hur kraven ska 

uppfyllas. Dessa riktlinjer ska sedan sammanfattas och verifieras i framtagningen av 

produktionsunderlag för en första prototyp. 

 

Frågeställningar 
 Vilka aspekter påverkar utformningen av en amningsbh utifrån passform/komfort, 

funktion, design och materialval?  

 Vilka problemområden kan definieras och utvecklas hos modeföretagets egna 

sortiment av amningsbh?  

 Hur kan en möjlig prototyp av en amningsbh, utvecklad efter de definierade 

riktlinjerna, se ut? 

Avgränsningar 
Bh-modellen i fokus för studien är en bygelfri amningsbh med öppningsbar kupa. Inget fokus 

läggs vid andra typer av amningsbh där kupan inte är öppningsbar.  

 

I studien har en amningsbh bygel, amningsbh nr 2. Dock läggs ingen större vikt vid 

avprovningsresultaten av denne, då fokus ligger på att utveckla en modell som saknar bygel.  

 

Övriga plagg i företagets sortiment för gravida kvinnor analyseras inte i studien.  

 

Vid framtagningen av produktionsunderlag läggs inget fokus vid mönsterkonstruktion, 

gradering eller sömnad av prototyp, då företaget många gånger överlåter det åt leverantör.   

 

Studien sker inom storleksintervallen 75-90 i bandstorlek och B-E i kupstorlek enligt 

motsvarighet i SS-EN-13402-3:2013, och berör därför inte storlekar utanför dessa intervallen. 

Litteraturstudie 

 

Funktion 
En enkel definition av en amningsbh är en bh-modell med nedfällbar kupa (Eriksson Wärn  

2007). En bra amningsbh går att manövrera med en hand (ConsumerReports  2014b), ger stöd 

runt kupan och i sidan samt har en bredare bredd på vingen baktill som ger stöd 

(ConsumerReports  2014a). Med tanke på att både bröstkorgen och brösten ändrar volym 

under tiden för amning så är det viktigt att amningsbhn har tillräckliga möjligheter till 

storleksanpassning (ConsumerReports  2014a).  

 

Materialval 
Materialet ska vara av 100% bomull eller någon typ av bomull-, polyester- eller 

elastanblandning (ConsumerReports  2014b). Man rekommenderar inte att amningsbehån ska 

ha tunna axelband eller att kupan vara fodrad med plastmaterial (Lawrence & Lawrence  

2011c). 

 

Textilier av bomull har egenskaper som absorberande, mjuk, antistatisk och sval vid beröring. 

Det är en textil som tål att tvättas och torkas utan särskild försiktighet då den tål både alkali 

samt blekningsmedel i tvättmedel i kombination med att bomullsfibern ökar i styrka i vått 
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tillstånd. En nackdel med bomull är att den har lätt för att mögla om den lämnas i vått 

tillstånd. (Humphries  2009) 

 

Textilier av regenatfibern viskos delar många av de egenskaper funna hos textilier av bomull, 

men har en högre absorberingsförmåga. Nackdelen med viskos är att fibern minskar i styrka i 

vått tillstånd och tål därför inte att tvättas med samma oförsiktighet som kan tillämpas vid 

tvätt av bomull. (Humphries  2009) 

 

Textilier av polyamid har en hög förmåga att motstå nötning och kan formpressas permanent 

under värme. Fibern är snabbtorkande då den inte absorberar lika mycket fukt som en 

naturfiber. Fibern har tendenser till att noppra. (Humphries  2009) 

 

Textilier av polyester delar många egenskaper med de av polyamid. En fördel med polyester 

är att fibern är mer snabbtorkande samt att den har lättare för att föra bort fukt från huden än 

polyamid. Nackdelar med polyester är att fibern inte absorberar svett samt att den gärna 

nopprar. Polyester är en fiber som man gärna ser i kombination med andra fibrer, till exempel 

med bomull eller viskos, för att öka materialets absorberande egenskaper. (Humphries  2009) 

 

Passform/Komfort 
När 203 kvinnor deltog i en studie gällande utbudet av kläder och storlekar för just gravida 

kvinnor, blev det tydligt att kriterierna storlek och passform vägde tyngst vid köp av kläder. 

Totalt 90% av deltagarna angav att kriteriet storlek och passform var viktigt/extremt viktigt. 

Därefter rankades kvalitet och pris. Resultaten av studien visade också att kvinnorna som 

deltog ställde sig neutralt eller brydde sig lite om märke, trender och butikspersonalens åsikt 

vid köp av kläder för gravida. Vidare visade studien att endast cirka 70% av studiedeltagarna 

var nöjda/helt nöjda med storlek och passform på sin mamma-bh. (Faust  2014) 

 

I genomsnitt väger en frisk kvinnas bröst ungefär 200g och ökar under graviditeten till 

någonstans mellan 400 och 600g. Brösten ökar i vikt ytterligare under tiden för amningen, till 

någonstans mellan 600 och 800g. (Lawrence & Lawrence  2011a)  

 

En studie utförd med hjälp av datoriserad bröstmätning visade att en gravid kvinnas bröst 

börjar öka i volym efter tionde graviditetsveckan. Ett medelvärde på 170ml uppmättes som 

den totala ökningen fram till födseln hos kvinnorna som deltog i studien. Kvinnornas bröst 

fortsatte efter födseln att öka i volym och efter en månad uppmättes en total medelökning på 

211 ml. (Lawrence & Lawrence  2011b)  

 

Ökningen i bröstens volym beror på att alveolerna påbörjar mjölkbildning. För att 

mjölkbildning ska fortsätta efter barnafödseln krävs det att man som ammande kvinna 

fortsätter stimulera mjölkkörtlarna. Detta görs genom att amma och låta trycket i 

mjölkgångarna sjunka, som i sin tur signalerar kroppen att fortsätta mjölkbildningen. Spända 

och fyllda bröst signalerar kroppen att trappa ned på mjölkbildningen. De första veckorna 

efter förlossning kan det hända brösten är svullna, spända och att brösten läcker mjölk, då 

kroppen inte har hunnit reglera mjölkbildningen. Efter några veckor minskar brösten sin 

mjölkbildning och anpassas till amningens behov. (Olanders  2013)  

 

I en studie rörande bröstvolym kom man fram till vilken bröstvolym i ml som motsvarar 

vilken professionellt utprovad bh-storlek, tabell 1 (Deirdre & Julie  2011). 
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Tabell 1 Intervall av bröstvolym och de motsvarande professionellt utprovade bh-storlekarna för 

deltagarna (Deirdre & Julie 2011) översatt till europeiska storlekar 

1000-1099 8 70I, 75H, 80G/H, 90E/G

1100-1499 6 75I, 85G, 90F/H/I

700-799 3 75H, 80F, 85E/F/G

800-999 10 75H, 80G/H, 85E

500-599 18 70G, 75E/F/G, 80D/E, 85D

600-699 7 70F/G, 75E/F/G, 80D 

350-399 6 75C, 70E, 75E

400-499 19 70G, 75E/F

250-299 10 70C/D, 75C/D

300-349 5 70D, 75D/E, 80D

 Bröstvolym intervall (ml) Antal deltagare Bhstorlekar Europeiska

150-249 8 70B/C

 
 

Komfort kan anses vara den viktigaste faktorn vid val av amningsbh. Den får varken nypa, 

klämma eller förhindra rörelse på något sätt (Cadwell, Turner-Maffei & Cadwell Blair  2008).  

De två största beståndsdelarna i ett bröst är körtlar och fett. Ett brösts mängd fett i förhållande 

till körtlar varierar mellan hälften till lika stor mängd. Ett bröst sitter fast på kroppen med 

hjälp av ligament och har alltså inga egna stödjande eller formande muskler. Bröstet sitter fast 

i musklerna mellan revbenen, nyckelbenet samt överarmens ben i närheten av axeln. 

(Lawrence & Lawrence  2011a)  

 

Vid en avmätning av en amningsbh:s största tryckpunkter på kroppen fann studiens utövare 

att störst tryck ligger på axeln under axelbandet, under vaggan direkt under kupans mitt samt 

under vingen 3,8-5cm från mitten av knäppningen bak, i direkt placering under skulderbladen. 

Vidare kom man fram till att de designdrag som gav bästa effekt för att minska trycket på 

dessa punkter var ett 2,54cm brett axelband samt ett 2,54cm brett underband. Dessa 

designfaktorer bidrog till att minska trycket på specifika tryckpunker genom att fördela 

trycket jämt runt kroppen. (Costantakos & Watkins  1982)  

 

 

Design 
Amningsbh:n får gärna ha stadiga axelband och underband för att ge stöd. Kupan får gärna 

vara gjord i ett flexibelt material som tillåter den att öka i storlek och anpassa sig efter 

bröstens växlande storlek. (ConsumerReports  2014b) 

 

Mätningar och undersökningar visar att en bh lyfter, rättar till häng och placerar brösten mot 

bröstkorgens mitt. En bh ger stöd för bröstens tyngd (Cha  2012). Vid amning är 

mjölkstockning – mastit, en vanligt förekommande komplikation. För att minska sjukdomens 

verkan rekommenderas den drabbade kvinnan att använda en stödjande amningsbh som inte 

orsakar något smärtsamt tryck över brösten. (Lawrence & Lawrence  2011d)  

 

Även vid överdriven bröstmjölksproduktion rekommenderas kvinnan att använda en 

välkonstruerad amningsbh med bra passform. Det är också viktigt att bhn inte är för hårt 

åtsittande (Lawrence & Lawrence  2011c) eller är av en typ som innehåller bygel (Vårdguiden  

2014), då riskerar de mjölproducerande alveolerna att hamna i kläm, som i sin tur orsakar 

mjölkstockning (Lawrence & Lawrence  2011c). Vid svullnad i brösten rekommenderas en 

anpassningsbar amningsbh med möjlighet till storleksjustering (Lawrence & Lawrence  

2011c). Mjölkstockning kan uppstå vid användning av en för trång amningsbh eller en 
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amningsbh med bygel. Vissa upplever ett samband mellan uppkomsten av mjölkstockning 

och att brösten blir kalla, det är dock inte vetenskapligt bevisat. En annan komplikation som 

kan uppstå vid amning är förekomsten av svamp på eller kring bröstvårtan. Svamp trivs under 

mörka, varma och fuktiga förhållanden. Det är därför rekommenderat att den ammande 

kvinnan låter brösten lufta när det är möjligt. (Olanders  2013) 

 

Storlek 
Genomsnittsåldern för födande kvinnor i Sverige under 2013 var 30 år. Förstaföderskor är 

vanligast i åldrarna mellan 25 och 29 år. Omföderskor är vanligast i åldrarna mellan 30 och 34 

år.  (Socialstyrelsen  2014) 

 

Storlek är viktigt för bh-design i frågan om komfort och hälsa. I artiklen Breast volume and 

bra size läggs det vikt vid att kunden själv måste vara medveten om sin egen storlek och 

brösttyp för att kunna hitta en bh som uppnår kraven på komfort. Man menar att kvinnor med 

större bröst behöver en bh med större stöd. En bh för mindre kupstorlekar behöver inte 

uppfylla samma krav på stöd som en bh för större kupstorlekar. Ytterligare påpekar man att en 

bh-storlek definieras av en kombination av omkrets och kupstorlek. Till exempel motsvarar 

inte en 70B samma kupvolym som en 75B, då kupan är större hos en 75B än hos en 70B. 

(Deirdre & Julie  2011)  

 

Enligt den traditionella metoden för att definiera en bh-storlek, SS-EN-13402-3:2013, mäter 

avprovaren först av bystviddsomfånget kring bröstens största punkt. Sedan mäter avprovaren 

av bröstkorgsomfånget precis under brösten. Bröstkorgsomfånget +/- 2 cm definierar 

storleken för underbandet. Skillnaden mellan det uppmätta bystviddsomfånget och 

bröstkorgsomfånget definierar storleken för kupan.  

 

I en undersökning bland 45 kvinnor kunde studiens utövare tydligt se att den traditionella 

metoden för att prova ut bh-storlek, enligt SS-EN-13402-3:2013, inte resulterade i  den 

ultimata passformen för varje avmätt kvinna. När man jämförde den bh-storlek som den 

traditionella metoden resulterade i, med den bh-storlek som sedan provades ut med hjälp av 

en professionell bh-utprovare, så var det tydligt att den professionellt utprovade bh-storleken, 

som ansågs vara den rätta storleken, var en storlek mindre i omkretsstorlek och en storlek 

större i kupstorlek. Att använda en bh i fel storlek kan leda till att bh:n inte kan stödja vikten 

av brösten. Studien rekommenderar kvinnor att få sin bh-storlek utprovad professionellt för 

bästa passform. (Zhou, Yu & Ng  2013)   
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Metod 

 

Litteraturstudie 
En litteraturstudie kring existerande forskning och litteratur gällande amning, framtagning av 

olika typer av bh, passform av bh samt avprovningsmetoder för bh skedde som det första 

steget till denna studie.  

 

Avprovningsstudie 

 
Figur 1 Produktskisser av de amningsbh:ar som studeras i avprovningsstudien 

 

Syftet med avprovningsstudien är att definiera för- och nackdelar med olika modeller av 

amningsbh, samt få en tydligare bild av målgruppens kravbild. Fem amningsbh:ar analyseras i 

studien av tre provpersoner, figur 1. Amningsbh:arna är utvalda i samrådan med 

modeföretaget som studien sker emot. Vid urval av vilka bh:ar som ska användas i studien går 

företagets representanter på att de ska skilja sig ifrån varandra i konstruktion och design för 

att få en mångfald i studiens resultat. Avgörande är också på att de alla ska falla inom samma 

prisklass. Amningsbh nummer 1-3 av bh:arna i avprovningsstudien är modeller som redan 

finns hos företaget. Två andra bh:ar väljs ut hos andra företag, bh nummer 4 och 5. Av de fem 

bh:arna är fyra bygellösa. En bh är en så kallad sömlös modell. Amningsbh:arna som väljs ut 

till studien är ljusa i färgen för att underlätta analys av passform på provpersonen.  

 

Provpersonerna väljs ut med hjälp av privata kontakter, då det går snabbast och lättast att 

bemöta kvinnorna på det sättet. De tre kvinnorna ammar under tidsperioden för 

avprovningsstudien eller har nyligen slutat amma. Samtliga möten och intervjuer med 

provpersonen sker i person och individuellt. 

 

Vid första mötet med provpersonen blir denne informerad kring avprovningsstudiens syfte 

och tillvägagångssätt. Därefter får provpersonen skriva under ett skriftligt samtycke, bilaga A. 

Vid underskrift av samtycket går provpersonen med på följande punkter:  

 

 Provpersonen är införstådd med syftet och metoden för avprovningsstudien. 

 Provpersonens identitet kommer att hållas anonym i all skriftlig och visuell 

dokumentation av studien. För att underlätta analysen av insamlat resultat kommer 

Fram

Bak

1 2 3 4 5
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provpersonen istället att hänvisad till som en kod, t.ex. Provperson A, Provperson B, 

osv. 

 Provpersonen samtycker till att dennes kroppsmått kommer att uppmätas, användas 

och dokumenteras i studien samt i det examenarbete där studiens resultat kommer att 

presenteras. 

 Samtliga resultat från avprovningsstudien kan dokumenteras och användas i rapporten 

för examensarbetet. 

 Deltagandet i studien är för provpersonen frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

 Ansvarig för studien är Elisabet Swahn. 

 

Vidare sker en avmätning av provpersonens bystviddsomfång samt bröstkorgsomfång med 

hjälp av ett måttband. Vid avmätning bär provpersonen en mjuk ovadderad bh eller topp för 

att ge ett mer korrekt mått av bystens största punkt. Till hjälp och kontroll av att avmätningen 

sker korrekt finns en utsänd från modeföretaget med på plats. Resultaten från avmätningen 

dokumenteras och en bh-storlek för varje provperson beräknas enligt SS-EN-13402-3:2013. 

Efter denna avmätning utesluts provperson X från avprovningsstudien då dennes mått 

resulterar i en storlek som inte finns med i storleksintervallet för någon av de i studien 

använda amningsbh:arna, tabell 2.  

 
Tabell 2 Provpersonernas kroppsmått, uträknad bh-storlek samt utprovad bh-storlek 

Mått Provperson A Provperson B Provperson C

Bystomfång 97 cm  92 cm

Bhstorlek utprovad 80C / 75D -75B

Bröstkorgsomfång 79 cm 76 cm76 cm

Bhstorlek enl. mått 80C 75A75B

Provperson X

101 cm

88 cm

90A

85B (90A)

86 cm

 
 

Därefter sker införskaffning av de fem amningsbh:ar som provpersonen ska prova i studien. 

En sammanfattning av bh:arnas utseende och egenskaper dokumenteras, bilaga B. Bh:arna 

införskaffas i de storlekar som beräknats enligt SS-EN-13402-3:2013. Där möjligheten finns 

till att även införskaffa en bh-storlek som motsvarar en mindre omkretsstorlek och en större 

kupstorlek görs detta. 

 

Vid andra mötet med provpersonen sker en avprovning av de införskaffade amningsbh:arna i 

motsvarande storlek för provpersonen. Rätt storlek avgörs enligt en lista för bh-utprovning, 

figur 2. När rätt storlek är utprovad för varje bh-modell, fotograferas provpersonen när denne 

har på sig bh:n, bilaga C. Provpersonen tilldelas ett frågeformulär som denne ombeds besvara 

efter avslutad provning för varje bh, bilaga D. 

 

Därefter använder provpersonen varje bh vad som kan motsvaras en heldags användning, och 

besvarar därefter frågeformuläret. Provpersonen har tillåtelse att använda amningsbh:arna i 

vilken ordning som de själva önskar, så länge provpersonen inte blandar ihop numreringen för 

vilken bh som är vilken. För att underlätta detta är varje frågeformulär utmärkt med skiss och 

numrering motsvarande amningsbh:arna.  Skulle provpersonen ha problem att besvara en 

fråga på frågeformuläret så uppmanas provpersonen att istället besvara frågan muntligt vid det 

tredje mötestilfället. 
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Vid tredje mötet med provpersonen samlas amningsbh:arna in tillsammans med de besvarade 

frågeformulären. Sedan sker en intervju angående provstudien, där personliga åsikter och 

synpunkter kring ämnet amningsbh dokumenteras. Intervjun tar avstamp i de besvarade 

frågeformulären, men ett par föreberedda frågor gällande provpersonen som målgrupp 

besvaras även. Efter att provpersonens deltagande i studien anses vara fulländat tilldelas 

denne sin kompensation.   

 

 

 

Figur 2 Bh-utprovning checklista översatt till svenska (Zhou, Yu & Ng  2013) 

 

 

Framtagning av produktionsunderlag 
Efter avslutad avprovningsstudie och litteraturstudie identifieras en tydlig kravbild hos 

målgruppen för amningsbh samt riktlinjer för vilka utvecklingsområden som finns hos 

modeföretagets existerande sortiment av amningsbh. Utifrån denna kravbild och identifierade 

utvecklingsområden tas produktionsunderlag fram för en första prototyp av en amningsbh.  

Produktskiss tas fram i Adobe Illustrator® och produktionsunderlaget samlas i Microsoft 

Excel®. Måttlista för plagget i grundstorlek 75B samt en avmätningsskiss baseras på 

modeföretagets existerande dokumentationsunderlag för dessa.  

 

Förutsättningarna för dokumenten är att de ska vara anpassade för säsongen vår/sommar 

2016, modellen ska heta Bianca, storleksintervallet för modellen är 75B-90E, designarbetet 

görs av studiens utförare Elisabet Swahn. Färger för färgförslag bestäms utifrån en 

trendrapport för underkläder vår/sommar 2016 (WGSN colour team  2014). Modellen är utan 

bygel i enlighet med förutbestämda avgränsningar. Modellen beskrivs endast i grundstorlek 

75B och graderas inte vidare inom storleksintervallet.

Kupans  söm el ler fodring kl iar inte

Inget rynkande på uts idan av kupan

Bröstet är helt innes lutet

Bryggan

Bryggan l igger mot bröstbenet

Ti l låter bekväm andning

Bryggans  bredd passar syftet

Rätt s torlek och bredd

Vaggan

Hål ler brösten inom kupan

Rul lar inte upp

Vingen

Jämnhöjd runt kroppen

Under armen

Inget mel lanrum

Inget extra  tyg

Ingen utbuktning

Inte för mycket tryck

Jämn form

Kupans  s torlek är ti l l räckl ig

Bygelns  ände trycker inte in i  huden

Kupan

Inget mel lanrum inuti  kupan

Skär inte in i  axeln

Bygeln (om sådan finns)

Bygeln passar bröstets  rot

Rätt dimens ion

Trycker inte in i  huden

Ti l l räckl igt med spänning för att hå l la  bhn på plats

Axelbanden

Rätt spänning för att s tödja  brösten

Ti l låter ti l l räckl ig anpassning

Axelbandet ramlar inte av för lätt

Hyskor och hakar ti l l räckl igt många för model len 

och s torleken

Inget extra  utrymme

Bandet

Spänningen ti l låter bekväm andning

Hål ler s ig på  plats  vid rörelse

Bhn s i tter på  plats  när armarna höjs

Knäppningen
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Resultat 

Avprovningsstudien 

Till studien avmättes fyra kvinnor för deltagande i studien. Då en av kvinnorna, provperson 

X, avmättes till bh-storlek 75A, som inte ingår i storlekserien för någon av de amningsbh:ar 

som undersöks, var hon därför tvungen att uteslutas ur studien efter det första mötestillfället.  

 

Amningsbh:arna har införskaffats i vitt för att underlätta analys av passform på 

provpersonerna. På grund av att amningsbh nr 5 inte fanns att införskaffa i vitt i storlek 85B 

för provperson C, har denna därför införskaffats i svart, bilaga C. 

 

Provpersonernas svar till frågorna som ställdes på frågeformuläret, bilaga D, har 

sammanfattats i fem dokument där ett dokument motsvarar varje amningsbh, bilaga E. Vidare 

har provpersonernas angivna betyg för varje fråga sammanfattats i tabeller för att ge en enkel 

överblick, tabell 3-7. 

 

Målgrupp 
Vid tredje mötestillfället genomfördes en intervju med provpersonen för att få en klarare bild 

av målgruppen för amningsbh. Intervjun visar att dessa tre kvinnor, som faller inom 

målgruppen för amningsbh, delar en enhetlig åsikt när det gäller att förespråka användning av 

amningsbh, ansett rimligt pris för en amningsbh samt att ta hänsyn till mjölkstockning och 

andra komplikationer vid val av amningsbh, bilaga F. 

 

Provpersonerna är mellan 27 och 36 år gamla, med en genomsnittsålder på 30,7 år. 

Genomsnittsåldern för provpersonerna överensstämmer med den statistik för 

genomsnittsåldern för födande kvinnor som Socialstyrelsen publicerat. (Socialstyrelsen  2014) 

 

Samtliga tre kvinnor använde amningsbh under tiden de ammade, och förespråkade att man 

som ammande skulle använda amningsbh för att underlätta för sig själv. 

 

Det medianpris som angavs vara rimligt för en amningsbh var 150 kr, alternativt ett 2-pack 

för 250 kr. Lägsta angivna rimliga priset för en amningsbh var 100 kr och det högsta var 250 

kr. De två amningsbh:ar som ansågs vara värda lite mer bland de fem som användes i studien 

var amningsbh nr 1 samt nr 2.  

 

Alla tre provpersoner anser att komfort är någonting man som användare tänker extra mycket 

på när man ammar.  

 

Alla tre av provpersonerna anger att de har risken för mjölkstockning och andra 

komplikationer i åtanke när de väljer amningsbh. En angav att hon tänkte mer på det som 

yngre, men att hon nu är mer erfaren vid amning och tar endast hänsyn till risken att kyla ned 

brösten. Kyla är en eventuell riskfaktor vid uppkomsten av mjölkstockning (Olanders  2013).  

 

Vid frågan vad provpersonerna hade velat se hos en amningsbh som inte finns hos någon av 

de fem som används i studien svarade de att man som målgrupp hade velat se fler 

modemässiga alternativ, en amningsbh med bygel i kombination med vadderad kupa, fler 

varianter på bygelbh:n, breda axelband, brett underband, mer spets samt en amningsbh helt 

utan spännen eller hyska och hake.  
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Komfort/passform 
Enligt resultatet från avprovningsstudien är amningsbh:n med det genomsnittligt största 

upplevda stödet i axelbanden amnings bh nr 2 samt 4, följt av nr 3. Lägsta genomsnittliga 

betyg för detta avläses hos amningsbh nr 5, tabell 3.  

 

Stödet i axelbanden beror mycket på elasticiteten i materialet. Här avgör också möjligheten 

till att kunna justera axelbanden enligt önskemål hur bra betyg som delas ut. Samtliga 

axelband har varit av lagom stödjande kvalité samt varit justerbara. Nämnvärt är att 

amningsbh nr 4 har en bredare bredd på axelbandet, 15 mm. Att nr 5 har fått ett sämre betyg 

kan bero på att både provperson A och C ansåg att de hade provat fel storlek på denna bh, och 

båda delade därför ut det neutrala betyget 3, som sänkte genomsnittet från provperson B:s 

angivna betyg 5. Även amningsbh nr 5 har en bredare bredd på axelbandet, 15 mm.  

 

Amningsbh:n med genomsnittligt bästa upplevda stöd i kupan var amningsbh nr 1, följt av nr 

4. Lägsta genomsnittliga betyg för upplevt stöd i kupan avläses från tabellen hos amningsbh 

nr 5, tabell 3. 

 

Att amningsbh nr 1 och 4 tilldelas de högsta genomsnittsbetygen i stöd i kupan kan direkt 

kopplas till att de båda har någon typ av mould eller skumgummi som ger stöd i kupan. Även 

här sänks genomsnittsbetyget för amningsbh nr 5 på grund av att provperson A och C ansåg 

att de hade provat fel storlek på bh:n och sänkte genomsnittet från provperson B:s angivna 

betyg 5. Sömmen kring kupan upplevdes som stödjande.  

 

Störst genomsnittliga upplevda stöd i underbandet angav provpersonerna hos amningsbh nr 3, 

följt av nr 1. Minst stöd i underbandet avläses enligt provpersonernas genomsnittliga betyg 

hos amningsbh nr 2, tabell 3. 

 

Amningsbh nr 3 upplevdes som stödjande i underbandet då den har ett charmeusetyg i 

bryggan som ger stöd samt en bredare resår, 14 mm. Amningsbh nr 1 får här inte det högsta 

genomsnittsbetyget då den av vissa provdeltagare upplevdes för mjuk i underbandet trots sin 

bredd, 33 mm. Lägsta betyget delas ut till amningsbh nr 2 då den upplevdes ha ett nytt 

problemområde för varje provperson. Provperson A och B upplevde att underbandet var för 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 Genomsnittsbetyget för upplevt stöd 
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 hårt. Provperson B upplevde att hyska och hake var för smalt. Provperson C upplevde att 

underbandet var alldeles för stort och inte tillräckligt justerbart. 

 

Hos amningsbh nr 1, följt av nr 4, kan störst upplevda genomsnittsbetyget för komfort i 

axelbanden avläsas. Lägsta genomsnittliga betyg för komfort i axelbanden avläses hos 

amningsbh nr 3, tabell 4. 

 

Amningsbh nr 4 har en bredare bredd på axelbanden, 15 mm samt är justerbara framifrån, 

något som uppskattades av provpersonerna. Axelbanden på amningsbh nr 3 upplevdes vara 

för hårda. Detta i kombination med att de är något smalare, 12 mm, ger dem ett lägre betyg. 

 

Största genomsnittliga betyget för komfort i kupan avläses enligt provpersonerna i amningsbh 

nr 1, följt av nr 3. Lägsta genomsnittliga betyg för upplevd komfort i kupan avläses hos 

amningsbh nr 5, tabell 4. 

 

Kupan på amningsbh nr 1 upplevs som bekvämast då den är mjuk och materialet upplevs som 

skönt. Både på amningsbh nr 1 samt 3 upplevs kuporna som bekväma på grund av eventuell 

brist på stöd i dessa. Även här sänks genomsnittsbetyget för amningsbh nr 5 på grund av att 

provperson A och C ansåg att de hade provat fel storlek på bh:n och sänkte genomsnittet från 

provperson B:s angivna betyg 5. 

 

Underbandet fick högst genomsnittligt betyg för upplevd komfort hos amningsbh nr 1, följt av 

nr 5. Lägsta genomsnittliga betyget för detta kriterium finnes hos amningsbh nr 4, tabell 4. 

 

Gemensamt för både amningsbh nr 1 och 5 är att underbandet har en design som ger en 

bredare vinge, brygga samt sidsöm. Amningsbh nr 4 har en konstruktionstyp som orsakar en 

hög grad av smärta i sidsömmen om denna viker sig vid användning. Därför får amningsbh nr 

4 ett genomgående dåligt betyg från samtliga provpersoner. Värt att nämna är också att 

amningsbh nr 3 fick ett lägre betyg för komforten i underbandet på grund av att resårbandet 

inte gav efter för bröstkorgens vidd. Detta kan bero på att resårbandet var fastsytt med en 2-

nåls dubbel kedjesöm (406) som inte har en lika hög elasticitet som en zig-zagsöm (304) som 

använts vid påsömnaden av resårbandet på de resterande fyra amningsbh:arna. 

Tabell 4 Genomsnittsbetyget för upplevd komfort 
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Funktion 
Den amningsbh som enligt genomsnittsbetyget angavs funktionera bäst vid amning, även med 

bara en hand, är amningsbh nr 2 samt nr 3, följt av nr 5, tabell 5.  

 

Här kan en tydlig parallell dras mellan det faktum att varken amningsbh nr 2,3 eller 5 har 

någon typ av vaddering eller inlägg i kupan. Det skulle tyda på att amningen försvåras vid 

användningen av en amningsbh som har en typ av fyllning eller inlägg i kupan. En något 

bättre funktion upplevdes hos amningsbh nr 1 då inlägget var urtagbart, till skillnad från 

amningsbh nr 4 där fyllningen var permanent.  

 

Vidare lades det vikt vid hur vida amningsbh:n kunde manövreras med endast en hand eller 

inte. Här visade det sig att placeringen av kupans spänne inte fick vara placerat för högt upp, 

eller för långt ned längsmed axelbandet. Detta syns tydligt på avprovningsfotona för 

amningsbh nr 4 samt 5, som båda fick kommentaren att spännet var för högt placerat och 

därför svårmanövrerat, bilaga C. Även vinkeln på spännet påverkade manövreringen med en 

hand. Då kupan ofta öppnades med motsatt sidas hand, så var ett något diagonalt vinklat 

spänne mer lättmanövrerat.  

 

Det inre amningsstödet påverkar funktionen vid amning. Det enkla amningsstödet hade en 

tendens att skruva sig och höll inte axelbandet på plats vid amning. Det omslutande 

amningsstödet upplevdes som mer täckande vid amning på allmän plats, höll axelbandet på 

plats samt förenklade manövreringen av kupans spänne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 Genomsnittsbetyget för upplevd funktion vid amning 
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Design 

Den amningsbh som enligt provpersonernas personliga stil får högst genomsnittliga betyg 

som estetiskt tilltalande är amningsbh nr 2, följt av nr 1. Lägsta genomsnittsbetyg får 

amningsbh nr 5, tabell 6. 

 

Amningsbh nr 1 anses estetiskt tilltalande då den ger en fin form till brösten och har ett 

modern sportigt utseende. Amningsbh nr 2 tilltalar provpersonerna då den dekoreras av spets 

samt upplevs som lyxigare med sitt ytatyg i polyamid. Amningsbh nr 5 upplevdes som tantig, 

enkel och osmickrande för användaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 
Materialet i amningsbh nr 1 (92% PA / 8% EL) upplevdes som mjukt och skönt men 

nopprade efter bara två dagars användning. Här uppskattades bredden på hyska och hake, 5,5 

cm, av provpersonerna. 

 

Materialet i amningsbh nr 2 (82% PA / 18% EL) upplevdes som mjukt och lyxigt. Det 

uppskattades att kupan var fodrad med bomull. Dock var tyget genomskinligt och materialet 

rekommenderas för handtvätt. Detta upplevdes som en negativ egenskap av provpersonerna. 

 

Amningsbh nr 3 upplevdes som rejäl i tyget (95% CO / 5% EL), detta uppskattades av 

provperson A och B. Dock upplevdes resårbanden i bh:n som vassa. 

 

Provperson B upplevde att hon började svettas vid användning av amningsbh nr 4. Kupan 

upplevdes inte som att den andades alls. Detta är en mycket dålig egenskap då mörker, värme 

och fukt enligt Olander (2013) är orsakande faktorer till svamp på bröstvårtan vid amning. 

Vidare upplevdes materialet på insidan av kupan som vasst mot bröstvårtan. Positivt var 

ytatygets glatta kvalitet som gjorde den användbar under flera typer av tröjor och blusar (77% 

PA / 23% EL). 

 

Tabell 6 Genomsnittsbetyget för upplevt estetiskt tilltalande 
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Materialet i amningsbh nr 5 (95% CO / 5% EL) upplevdes som mjukt, skönt och luftigt. 

Negativt var att tyget gärna fastnade i tröjor och blusar vid användning, och därför inte var så 

smickrade för användaren. Avsaknaden av fyllning eller inlägg gjorde att bröstvårtan syntes 

igenom vid användning. 

 

Användarbetyg 
Provpersonerna ombads ange ett totalt användarbetyg mellan 1 och 10, där 1 motsvarar en 

mycket dålig amningsbh, och 10 motsvarar en mycket bra amningsbh, bh:n uppfyller alla 

mina krav. Från tabell 7 avläses att högsta genomsnittliga användarbetyg utdelades till 

amningsbh nr 1, följt av nr 2. Lägsta genomsnittliga användarbetyg delades ut till amningsbh 

nr 4.  

 

Att amningsbh nr 1 får högsta genomsnittsbetyg vid upplevt användarbetyg motiveras av den 

höga graden av upplevd komfort hos samtliga provpersoner. Vidare fick amningsbh nr 2 högt 

betyg på grund av sitt estetiska tilltalande och upplevd komfort. Det som talar emot 

amningsbh nr 2 är bristen på passform. 

 

Amningsbh nr 4 får lägsta genomsnittsbetyg för upplevda användarbetyg på grund av sin 

bristande komfort, bristande funktion vid amning samt bristande estetiska tilltalande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsunderlag 

 

Hos företagets egna sortiment av amningsbh visar avprovningsstudien att det finns 

utvecklingsområden gällande:  

 amningsbh:arnas förmåga att ge stöd i underbandet, även i alla inom sortmentet 

existerande storlekar. 

 amningsbh:arnas förmåga att ge komfort i kupan i kombination med ett bra stöd. 

 axelbandens komfort och funktion. 

 amningsbh:ns grad av användarvänlighet och funktion vid amning. 

 amningsbh:arnas estetiska tilltalande.  

 val av material som används i bh:n med hänsyn till komfort, komplikationer och 

användarvänlighet. 

Tabell 7 Genomsnittet för provpersonernas upplevda användarbetyg mellan 1-10 
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Ett förslag på en amningsbh, figur 3, som uppfyller majoriteten av målgruppens krav har 

följande egenskaper i enlighet med det dokumenterade resultatet från avprovningsstudien: 

 

 15 mm breda axelband som är justerbara framifrån. 

 Brett spänne för kupans öppning som motsvarar axelbandens bredd. 

 Dubbelt tyglager av 80% bomull / 15% polyester / 5% elastan i kupa samt vinge. 

 Urtagbart inlägg som är formpressat med perforerat skumgummi som tillåter 

snabbtorkande egenskaper i kupan.  

 Kupa med skärning i yttre tyglagret som ger form. 

 Skärning kring kupan som efterliknar den vid användning av bygel – innehåller dock 

ingen bygel. 

 2,5 cm brett underband som är påsytt med en zig-zagsöm (304). 

 Brygga förstärkt med charmeuse. 

 Inre amningsstöd som omsluter bröstet. 

 Inre amningsstöd i 95% bomull / 5% elastan. 

 Hyska och hake 5,5 cm bred. 

 Hyska och hake med minst 5 steg i viddökning. 

 Ett sportigt utseende med hög bygga, sidsöm samt vinge. 

 En design som är lätt att anpassa och förändra efter rådande mode.  

 

Figur 3 Produktskiss amningsbh Bianca framsida 

Figur 4 Produktskiss amningsbh Bianca insida 
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Ett antal produktionsdokument har tagits fram för att sammanfatta prototypen samt 

möjliggöra eventuell framtagning av en prototyp, bilaga G. Produktionsdokumenten 

innehåller:  

 

Produktskiss (Sketch) visar en kort sammanfattning av modellens egenskaper och utseende. 

Skisserna i detta dokument visar modellen framifrån samt från insidan, figur 3-4. Här finns 

även en liten överblick på de fyra färgförslag som har tagits fram. 

 

 

Måttlista (Measurement list) visar en pilskiss med instruktioner kring hur plagget ska mätas 

av, figur 5. En måttlista visar plaggets mått och dimensioner i storlek 75B. 

 

Färgförslag (Colorways) visar fyra förslag på hur modellen kan anpassas till säsongen 

vår/sommar 2016. Färgerna som har tagits fram som förslag heter antracit, lilac, rosé och 

lavender. I dessa utföranden har modellen även ett parti spets som visar på möjligheterna till 

designmässiga förändringar, figur 6. 

Figur 5 Pilskiss amningsbh Bianca 

Figur 6 Sammanfattning färgförslag amningsbh Bianca 
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Detaljinformation (Detail information) innehåller beskrivningar på detaljnivå för att 

ytterligare beskriva modellens utförande och komponenter. I dessa skisser beskrivs till 

exempel det inre amningsstödet, det formpressade inlägget samt placering och användning av 

sömtyper, figur 7-9.

Figur 7 Detaljinformation 1 amningsbh Bianca 

Figur 8 Detaljinformation 2 amningsbh Bianca Figur 9 Detaljinformation 3 amningsbh Bianca 
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Resultat- och metoddiskussion 

 

Funktion 
Amningsbh:n Bianca är en amningsbh som uppfyller många av de funktionella krav som 

ställs på en amningsbh. Amningsbh:n har en öppningsbar kupa som enligt Eriksson Wärn 

(2007) är den enklaste definitionen av en amningsbh. Stor vikt har lagts vid 

användarvänlighet och manövrering vid framtagningen av Bianca. Till exempel ska Bianca 

vara enkel att manövrera med endast en hand genom att kupans spänne placeras i en lagom 

höjd i förhållande till axeln och att det inre amningsstödet är helt omslutande, och på sådant 

sätt håller både axelband och kupans spänne på plats under hela amningen. Viktigt är också 

att kupans spänne är av en god kvalité som tillåter en krångelfri öppning och stängning. Att en 

amningsbh ska vara lätt att använda med endast en hand uppmärksammas av 

ConsumerReports (2014a) i sin artikel Nursing bra buying guide - Getting started, en 

uppfattning som delas av samtliga provpersoner.  

 

Viddökning och storleksjustering är en viktig faktor vid framtagningen av en fungerande 

amningsbh. ConsumerReports (2014b) påpekar vikten av en justerbar amningsbh då både 

bröstkorg och bröst ändrar volym tiden efter förlossningen. En kvinnas bröst ökar i 

genomsnitt cirka 211 ml i volym under tiden för graviditeten och fram till en månad efter 

förlossningen enligt Lawrence & Lawrence (2011b), det skulle motsvara en ökning mellan en 

till tre kupstorlekar enligt Deirdre & Julie (2011). Detta bekräftar behovet av en amningsbh 

som är anpassningsbar efter bröstens ökning samt minskning i storlek. Bianca har därför 

mjuka elastiska kupor, axelband som ger stora möjligheter till justering samt ett underband 

med hyska och hake med fem steg i viddjustering. Vidare påpekar Deirdre & Julie (2011) att 

kvinnor med större bröst behöver ställa större krav på stöd hos sin bh än kvinnor med mindre 

bröst. Därför är Bianca utvecklad med utgångspunkten att användaren ställer höga krav när 

det gäller stöd i både kupa, underband och axelband, då användarens bröst kommer att ha ökat 

i volym från sin ursprungsvolym och därför kräva mer stöd. 

 

Materialval 
Bianca är en mjuk bh med huvudmaterialet 80% bomull, 15% polyester och 5% elastan. Detta 

överensstämmer med ConsumerReports (2014a) artikel Nursing bra buying guide - Getting 

started där bomull- och elastanblandningar rekommenderas som materialval till amningsbh. 

Bomull passar bra som huvudmaterialet i en amningsbh då textilens, enligt Humphries (2009) 

absorberande, mjuka och tvätthärdiga egenskaper, är önskvärda. Här kan en fördel ses med att 

kupan bör konstrueras på ett sådan sätt att den tillåts vara snabbtorkande för att inte riskera att 

bomullen möglar vid läckage av bröstmjölk.  

 

Bianca har ett formpressat inlägg i kupan som är urtagbart. Inlägget är gjort av skumgummi 

som låtits perforeras. Perforeringarna ska tillåta kupan att andas och därigenom generera 

snabb torkning och minskad risk för svamp. Svamp är enligt Olanders (2013) en risk om de 

ammande brösten inte tillåts luftas. Valet att utrusta Bianca med ett perforerat inlägg 

motiveras av provpersonernas uppfattning att ett inlägg ger stöd och en snyggare form till 

bröstet. Ett inlägg suger även upp eventuellt läckage som enligt Olanders (2013) kan uppstå 

under tiden för amning innan mjölkbildningen har reglerats av kroppen. Inlägget i kupan 

kommer även att bidra till att hålla en behaglig temperatur i kupan vid kalla förhållanden. 

Olanders (2013) nämner kyla som en riskfaktor vid uppkomsten av mjölkstockning. 

Möjligheten att kunna ta ut inlägget ur kupan nämndes av provpersonerna som positivt då det 

kan underlätta vid amning och enkelt göra bh:n mer anpassad till ett varmare klimat. 
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En materialblandning av polyester och bomull, som Bianca har, skulle kunna lösa många av 

de nackdelar som provpersonerna nämnde med materialen hos de fem amningsbh:ar som 

användes i studien. Bland annat framgick det en oro över att svettas i bh:n. Bomullen har, som 

tidigare nämnt, många önskvärda egenskaper. Humphries (2009) påpekar att polyesterfibern 

har ett flertal egenskaper som fungerar bra i kombinationer med till exempel bomull. Att 

blanda bomullsfibern med polyester skulle ge amningsbh:n en större förmåga att transportera 

bort fukt och svett från huden och på ett sådant sätt öka komforten hos användaren. Polyester 

hade även hjälpt amningsbh:n att behålla sin ursprungsform efter en lång tids användning och 

gjort den mer snabbtorkande. Här finns också alternativet att formpressa materialet i kupan 

för en bättre form, detta är möjligt då polyester enligt Humphries (2009) är permanent 

formbart under värme.  

 

Att amningsbh nr 1 upplevdes av provpersonerna som att den nopprade efter endast två dagars 

användning. Detta beror på att materialet i bh:n består av 92% polyamid. Humphries (2009) 

påpekar den risken för noppring som polyamid innebär. Risken är dock inte lika stor som vid 

användning av polyester.  

 

Komfort/ Passform 
Enligt Cadwell, Turner-Maffei & Cadwell Blair (2008) kan komfort anses vara den viktigaste 

faktorn vid val av amningsbh. Detta överensstämmer med Faust (2014) studie som visade att 

90% av 209 tillfrågade kvinnor ansåg att kriteriet storlek och passform var viktigt eller 

extremt viktigt vid köp av mammakläder. Enligt tabell 7 var amningsbh nr 1 den som fick 

högst medelbetyg för upplevda användarbetyg. Här kan en tydlig parallell dras till att 

amningsbh nr 1 var den amningsbh som fick högsta medelbetyg i samtliga kategorier för 

komfort.  

 

Bianca har en hög höjd på bryggan (9 cm), bred bredd på sidsömmen (11 cm) samt bred 

bredd på hyska och hake (5,5 cm) som ska ge stöd till bröstens tyngd. Detta överensstämmer 

med ConsumerReports (2014a) uppfattning om att en amningsbh ska ge stöd i dessa områden. 

Lawrence & Lawrence (2011a) påstår att brösten ökar i sin vikt två till tre gånger fram till 

tiden för förlossningen, och vidare dubbleras den vikten under en månads tid efter 

förlossningen. Vidare förklarar man att ett bröst sitter fast vid kroppen endast med hjälp av 

ligament och har alltså inget stöd från muskler. Utan stödet från en bh är bröstets enda 

fästpunker vid kroppen genom musklerna mellan revbenen, skulderbladen samt överarmen 

och axeln. Cha (2012) beskriver i sin artikel The uplifting effect of a prototype brassiere hur 

en bh lyfter och placerar brösten mot bröstkorgens mitt. Detta bekräftar det stora behov av 

stöd som en ammande kvinnas bröst behöver från en amningsbh.  

 

Enligt Lawrence & Lawrence (2011d) behövs en stödjande och välkonstruerad amningsbh 

bland annat för att undvika vanliga komplikationer som mjölkstockning. Enligt 

provpersonerna är risken för mjölkstockning en faktor som användaren har i åtanke vid val av 

amningsbh. Därför är Bianca framtagen för att minimera risken för uppkomsten av vanliga 

komplikationer. 

 

Bianca har ett brett underband (2,5 cm), bredare axelband (1,5 cm) som enligt Costantakos & 

Watkins (1982) studie Pressure analysis as a design research technique for increasing the 

comfort of nursing brassieres ska öka komforten på känsliga områden genom att fördela 

trycket från amningsbh:n jämnt kring kroppen. Enligt Lawrence & Lawrence (2011d) är det 

viktigt att en amningsbh inte orsakar något smärtsamt tryck över brösten, någonting som 

Bianca genom sin flexibla och komfortorienterade design ska undvika. 
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Design 

Enligt Faust (2014) studie gällande utbudet av kläder och storlekar för gravida kvinnor ställde 

sig majoriteten av de 209 tillfrågade kvinnorna i studien neutralt eller brydde sig lite om 

märke och trender. Detta överensstämmer med provperson B:s åsikt ”En amningsbh ska vara 

bekväm, viktigare än att den är snygg”, bilaga E. Därför har stor vikt lagts vid att Bianca ska 

vara bekväm och stödjande.  

 

Bianca har ingen bygel då detta enligt Vårdguiden (2014) och Olanders (2013) kan orsaka 

mjölkstockning om de mjölkproducerande alveolerna hamnar i kläm.  

 

Bianca har fått ett utseende som ska vara lättanpassad till rådande trender. Förutom att färger 

och material är lätta att ändra, så är också konstruktionstyp och skärningar lätta att anpassa, i 

enlighet med provpersonernas önskan att se fler modemässiga alternativ. I 

produktionsdokumenten har ett exempel på designförändring samt färgval demonstrerats, 

bilaga F. Originaldesignen för amningsbh:n är den enligt figur 3. 

 

 

Metod 

Att genomföra en avprovningsstudie har visat sig vara en effektiv metod för att få fram 

tydliga och direkta åsikter gällande målgruppens preferenser och krav. En vidareutveckling på 

denna avprovningsstudie som hade resulterat i en bredare helhetsbild av vilka som är 

målgruppens krav och preferenser hade kunnat uppnås om studien inte hade begränsat sig till 

endast tre provpersoner. Genom att begränsa antalet provpersoner till tre så har en mer 

djupgående analys av varje provpersons åsikter kunnat ske. Mängden data som har samlats in 

genom avprovningsstudien har varit mer hanterbar och lättarbetad än om studien hade 

involverat en större mängd provpersoner. Vidare hade det varit intressant att genomföra 

studien med ett urval amningsbh:ar som befinner sig i en högre prisklass. Genom att jämföra 

företagets egna sortiment av amningsbh mot en högre prisklass så hade mer dramatiska 

slutsatser varit möjliga kring funktion och stöd i kombination med komfort. 

 

I studien var en av amningsbh:arna som användes av en modell som hade bygel. Denna 

modell hade kunnat bytas ut mot en annan modell av amningsbh då ingen större vikt har lagts 

vid provresultaten av denna. Det har varit lärorikt att jämföra modellen med bygel mot de 

andra på ett sådant sätt att estetiska preferenser tog fram på en annan nivå än hos de andra 

amningsbh:arna.  

 

Genom att genomföra utprovningar av bh-storlek hos varje provperson individuellt har 

provresultaten från avprovningsstudien varit mer akutuella än om provpersonerna hade fått 

definiera sin bh-storlek själva. Att använda en bh i rätt storlek är av stor vikt för den upplevda 

komforten enligt Deirdre & Julie (2011). Att få sin storlek professionellt utprovad kan vara 

avgörande för om användaren lyckas uppnå bästa passformen för en bh. Den traditionella 

metoden för att prova ut en bh-storlek enligt SS-EN-13402-3:2013 resulterar inte alltid i den 

rätta storleken. Därför har provpersonerna fått prova både en bh vald enligt SS-EN-13402-

3:2013, och där det har varit möjligt att prova ut en bh en storlek mindre i bandstorlek och en 

storlek större i kupan har detta gjorts i enlighet med Zhou, Yu & Ng (2013).   
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Slutsats 

 

 Vilka aspekter påverkar utformningen av en amningsbh utifrån passform/komfort, 

funktion, design och materialval?  

 

Passform och komfort hos en amningsbh grundas i att man som användare har fått rätt storlek 

på bh, föredragsvist med hjälp av en professionell utprovare. Utifrån en riktigt utprovad bh 

kan man som avprovare och användare sedan börja analysera komforten och passformen. Det 

visar sig i studien att komforten påverkas av material, passform och konstruktionstyp. En 

bekväm amningsbh är flexibel i materialet, mjuk mot huden, har breda axelband och 

underband som ger stöd i kupan utan att klämma.  

 

Funktionen hos en amningsbh avgörs av dess förmåga att manövreras vid amning samt hur 

den kan anpassas efter den ammande mammans ökning och minskning i storlek under tiden 

för amningen.  Tydligt är att funktionen vid amning påverkas av kupans smidighet, det inre 

amningsstödets utformning samt placeringen av kupans spänne. Funktionen vid möjligheten 

till storleksanpassning påverkas av dimensionerna hos hyska och hake (bredd och vidd), 

axelbandens möjlighet till justering samt kupans möjlighet att öka eller minska i storlek till 

exempel med hjälp av materialet.  

 

Designen och det estetiska tilltalandet är väldigt subjektivt från person till person, men vissa 

aspekter stod ut som gemensamt hos alla tre provpersoner. Hos provpersonerna framkom det 

tydligt att de amningsbh:ar som hade spetsdetaljer var mer estetiskt tilltalande än de som inte 

hade det. Estetiskt ville man som användare även se att amningsbh:n gav en tilltalande form 

på bröstet.   

 

Materialvalet för en amningsbh ska vara mjukt, behagligt, tåla tvätt i 40°C, inte noppra, 

transportera bort svett och fukt samt andas.  Det är också viktigt att materialvalet sker med 

hänsyn till vanliga komplikationer som kan uppstå vid amning, så som tillexempel 

mjölkstockning och svamp.    

 

 Vilka problemområden kan definieras och utvecklas hos modeföretagets egna 

sortiment av amningsbh?  

 

Problemområden som kan definieras och utvecklas hos modeföretagets egna sortiment av 

amningsbh är amningsbh:arnas förmåga att ge stöd i kombination med komfort i axelband, 

underband och kupa. Vidare behöver sortimentet utveckla sin användarvänlighet och funktion 

vid amning och sitt estetiska tilltalande. Materialmässigt kan sortimentet utvecklas för att 

möta flera av aspekterna som påverkar ett bra materialval.  

 

 Hur kan en möjlig prototyp av en amningsbh, utvecklad efter de definierade 

riktlinjerna, se ut? 

 

En möjlig prototyp av en amningsbh, utvecklad efter de definierade riktlinjerna skulle kunna 

se ut som prototypen Bianca då den i teorin uppfyller majoriteten av de krav som definierats 

hos målgruppen för amningsbh. Innan en slutsats kan dras kring huruvida Bianca uppfyller 

kraven behöver prototypen tillverkas och provas av. Bianca är inte en färdigutvecklad 

prototyp utan endast ett förslag. 
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Slutord med förslag till framtida forskning 

 

Under processen för min avprovningsstudie framgick det för mig hur utbudet av storlekar för 

amningsbh:ar varierade stort mellan företag, märken och modeller. Att provperson X var 

tvungen att uteslutas ur studien, på grund av att hennes uppmätta storlek inte existerade inom 

storleksintervallet för någon av de inom studien använda amningsbh:arna, uppfattade jag som 

en motgång för avprovningsstudien. Vidare uppmärksammade avprovningsstudien hur samma 

modell av amningsbh passade olika på de olika provpersonerna, både storleksmässigt och 

passformsmässigt. Jag hade velat se en fortsatt utveckling inom området passform för 

amningsbh på det sättet att jag vill veta vilka olika brösttyper som förekommer hos ammande 

kvinnor, samt hur en kupa och underbandet kan anpassas och konstrueras efter dessa olika 

typer för bästa passform. 

 

Hos flera av de amningsbh:ar som granskades inför urvalet av bh:ar som skulle användas i 

studien upptäckte jag att storleksintervallen är mycket mer begränsade än hos traditionella  

bh:ar. Storleksintervallen för amningsbh:ar befinner sig någonstans mellan 70-75B-90E eller 

70C-85F. Min provperson X skulle behöva en storlek 70A eller 75A. I handeln är det inte 

ovanligt att hitta traditionella bh:ar i ett storleksintervall som börjar på 65 i underbandsstorlek 

och A i kupstorlek. Även vid en ökning i bröstkorgsvidd samt bystvidd under graviditeten är 

det inte garanterat att en kvinna som normalt har en underbandsstorlek på 65 kommer att öka i 

storlek till att passa en bh i underbandsstorlek 75.  

 

Flera gånger under min arbetsprocess har jag kommit över texter som beskriver vikten av en 

välpassande bh för att gynna aspekter inom både hälsa och komfort. Att det i dagens utbud av 

amningsbh inte går att hitta en som börjar på underbandsstorlek 70 i kombination med 

kupstorlek A eller B är för mig oroande. Här vill jag se vidare undersökningar gällande vilka 

storlekar som förekommer hos ammande kvinnor, för att branschen ska få en bättre förståelse 

för sina kunder och deras behov.  
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Samtycke till deltagande i avprovningsstudie av amningsbh:ar 

Avprovningsstudien fungerar som informationsinsamling till ett examensarbete. Resultatet 

från studien kommer att presenteras och användas i examensarbetet. Syftet med 

avprovningsstudien är att särskilja fördelar samt nackdelar med fem olika amningsbhar.  

 

Vid första mötet blir provpersonen/studiedeltagaren informerad kring avprovningsstudiens 

syfte och tillvägagångssätt. En första avmätning av provpersonens kroppsmått genomförs. 

 

Vid andra mötet blir provpersonen tilldelad fem amningsbhar i utprovad storlek, baserat på 

tidigare uppmätta kroppsmått. En avprovning av varje amningsbh sker för att försäkra att 

amningsbharna har rätt storlek. Ett formulär med ett antal frågor som provpersonen ska 

fundera kring vid användning av amningsbharna delas ut.  

 

Mellan andra och tredje mötestillfället ska provpersonen använda varje amningsbh under vad 

som kan motsvara en dags användning, och sedan besvara de frågor som står på 

frågeformuläret efter användning av varje amningsbh. 

 

Vid tredje mötet intervjuas provpersonen kring användningen av amningsbharna, frågorna 

kommer att utgå ifrån det frågeformulär som provpersonen har blivit ombedd att fylla i efter 

användning av varje amningsbh.  

 

Resultatet från studien kommer sedan att presenteras, behandlas och analyseras i rapporten för 

examensarbetet. 

 

Som kompensation för sitt frivillga deltagande i avprovningsstudien kommer provpersonen att 

få behålla tre förutbestämda amningsbhar som använts i studien. Denna kompensation 

förutsätter att provpersonen inte har avbrutit sitt deltagande förrän tredje mötestillfället är 

genomfört. 

 

Provpersonen samtycker till följande punkter: 

 

 Provpersonen är införstådd med syftet och metoden för avprovningsstudien. 

 Provpersonens identitet kommer att hållas anonym i all skriftlig och visuell dokumentation av 

studien. För att underlätta analysen av insamlat resultat kommer provpersonen istället att 

hänvisad till som en kod, t.ex. Provperson A, Provperson B, osv. 

 Provpersonen samtycker till att dennes kroppsmått kommer att uppmätas, användas och 

dokumenteras i studien samt i det examenarbete där studiens resultat kommer att presenteras. 

 Samtliga resultat från avprovningsstudien kan dokumenteras och användas i rapporten för 

examensarbetet. 

 Deltagandet i studien är för provpersonen frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

 Ansvarig för studien är Elisabet Swahn. 

 
Göteborg  2015-04-24  
Ort / Datum / Signatur provperson 
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Axelband dimension
Kupans öppning

12 mm x 39 cm
Kupans överkant

Amningsbh nr

75B

Material

Kupans amningsstöd

Produktskisser

Design info

Enkel
2 (+ mould)

mjuk +formpressad mould

10 cm
11 cm
5,5 cm

92

Antal tyglager kupa
Typ av kupa
Höjd CF/brygga
Höjd sidsöm
Höjd hyska och hake

Polyamid (%)

12mm x 35,5 cm
Kupans överkant

Fram

Bak

51 2 3 4

12 mm x 39 cm
Kupans överkant

enkel
2

mjuk med bygel
6,5 cm
8 cm
3 cm

82

3 cm

5

Omslutande
2

Mjuk
10 cm
8,5 cm

15 mm x 43,5
Kupans överkant

enkel
1 (+ mould)

formpressad mould
5,5 cm
9 cm
4 cm

77

15 mm x 39,5 cm
Kupans överkant

Enkel
2

Mjuk
8,5 cm
9 cm
3 cm

Underband dimension 

min/max
33 mm x 62/65 cm 14 mm x 61,5/66,5 cm 14 mm x 62,5/67,5 cm 12mm x 63/68,5 cm 13 mm x 60/67,5 cm

5
95

23
95

18
Foder i kupan

8
Polyester (%)
Elastan (%)
Bomull (%)



Bilaga C Avprovningsfoton  1:5 

36 

 

 

 

 

 

Amningsbh 1 

Provperson A 

Storlek M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amningsbh 1 

Provperson B 

Storlek S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amningsbh 1 

Provperson C 

Storlek L 
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Amningsbh 2 

Provperson A 

Storlek 80C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amningsbh 2 

Provperson B 

Storlek 75B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amningsbh 2 

Provperson C 

Storlek 85B 
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Amningsbh 3 

Provperson A 

Storlek 75D 

 

 

 

Amningsbh 3 

Provperson B 

Storlek 75B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amningsbh 3 

Provperson C 

Storlek 85B



Bilaga C Avprovningsfoton  4:5 

39 

 

 

 

 

 

Amningsbh 4 

Provperson A 

Storlek 80C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amningsbh 4 

Provperson B 

Storlek 75B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amningsbh 4 

Provperson C 

Storlek 85B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga C Avprovningsfoton  5:5 

40 

 

 

 

 

 

Amningsbh 5 

Provperson A 

Storlek 80C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amningsbh 5 

Provperson B 

Storlek 75B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amningsbh 5 

Provperson C 

Storlek 85B 
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Frågor till avprovningsstudie 

Dessa frågor besvarar du efter att du använt varje amningsbh under en dags användning. Skriv 

gärna ned dina svar och åsikter på pappret så att du kommer ihåg dem tills när vi ses nästa 

gång. Var ärlig och utgå ifrån dina personliga krav, uppfyller bhn dem?  

 

Passform och komfort 

Du har fått hjälp med att välja ut den ”rätta” storleken för dig. Tycker du att storleken har 

varit rätt för dig när du använt denna amningsbh? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sätt ett värde på hur bra du upplever att de olika delarna i bhn ger dig stöd för bröstens tyngd:  

(1 = har inte gett något stöd alls. 5 = har gett mycket bra stöd) 

 

Axelbanden 1 2 3 4 5 

Kupan 1 2 3 4 5 

Underbandet 1 2 3 4 5 

 

Övriga kommentarer:__________________________________________________________ 

 

Sätt ett värde på hur bekväm du upplever att de olika delarna i bhn är: 

(1 = obekväm. 5 = jättebekvämt) 

Axelbanden 1 2 3 4 5 

Kupan 1 2 3 4 5 

Underbandet 1 2 3 4 5 

 

Övriga kommentarer:__________________________________________________________ 

 

Funktion 

Sätt ett värde på hur bra bhns funktion är vid amning: 

(1 = fungerar inte alls. 5 = fungerar smidigt och enkelt, även med bara en hand) 

1 2 3 4 5 

 

Övriga kommentarer:__________________________________________________________ 

 

Design (Till exempel spetsdetaljerna, färgen, formen m.m) 

Sätt ett värde på hur bhns utseende tilltalar dig: 

(1 = tilltalar mig inte alls. 5 = tilltalar mig starkt, tycker den är snygg!) 

1 2 3 4 5 

 

Skulle du vilja ändra någonting med bhns utseende? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Material 

Känns materialet i bhn bekvämt mot huden? 

 

___________________________________________________________________________ 
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Sammanställning av intervjufrågor  

Provdeltagarna som konsumenter och målgrupp för amningsbh 

Här sammanfattas provdeltagarnas svar på frågor gällande dem som målgrupp. Svaren är 

listade utan inbördes ordning för vem som har svarat på frågan. Parenteser är tillagda av 

intervjuns författare för att förtydliga svarens innerbörd. 

Hur gammal är du? 

27 år 29 år 36 år 

Under hur lång period ammade du? 

7 mån 5,5 mån 4-5 mån och 1 år (fyra barn) 

Använde amningsbh under perioden som du ammade? 

Ja Ja Ja 

Vilket tycker du är ett rimligt pris för en amningsbh? 

2 för 250kr, eller ungefär motsvarande priset för en vanlig bh. 

 

100-150kr för de fem i studien, men även 2 för 300kr. Cirka 250kr för en riktigt bra! 

 

150-200kr styck. Desto billigare desto bättre. Ett 2-pack kan vara värt 200-250 kr. 

Någon av dessa fem som du har provat i studien som skulle vara värd att betala lite mer 

för? 

Den sömlösa (amningsbh nr 1). Den kan man använda även när jag inte ammar. Den gav bra 

stöd och var skön! 

 

Möjligtvis den med bygel(amningsbh nr 2), kanske 250kr för den.  

 

Nej. Seamless (amningsbh nr 1) var en favorit, men den är inte värd mer än 200kr styck. Kan 

betala ett högre pris för en bh som är mer genomtänkt. Seamless (amningsbh nr 1) är bra men 

för enkel i sin utformning. 

Ska man använda amningsbh när man ammar? Varför/varför inte? 

Ja, det underlättar. Jag har använt allt möjligt; olika toppar, vanlig bh, olika amningsbh:ar 

beroende på om man läcker (bröstmjölk) eller inte. Det underlättar verkligen. 

 

Ja det tycker jag, det underlättar för en själv. 

 

Ja, absolut! Det är upp till var och en, men det är bättre för brösten och gör att det blir mycket 

smidigare att amma. 

Finns det någonting du hade velat se hos en amningsbh, som varken någon av dessa fem 

som använts i studien har? 

En amningsbh med bygel och vadderad kupa (ej push-up) samt mer spets. 

 

(Provpersonen visar upp sin privata favorit-amningsbh) Den ger mer stöd i underbandet, har 

ett bredare resårband. Den känns trendig, den är helt i spets. Dock har den en osmickrande  
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skärning över kupan. Snyggt att spetsen sticker fram lite över halsringningen. Breda axelband 

– fina axelband! Bäst design med ytatyget i spets och kupans foder i bomull. Amningsinlägg 

blir osynliga. Synd att bh:n har så få steg för hyska och hake (3 steg). 

 

Önskar att det fanns fler modemässiga alternativ – både i konstruktionen och i färger. 

 

Amningsbh:n med bygel(amningsbh nr 2) var bäst enligt mig, så fler liknande. 

 

Det jag kan tänka mig är en bh som inte har några spännen alls (varken öppningsbar kupa 

eller hyska och hake i ryggen). Skönt att slippa spännen och sådant där. 

Tänker du extra mycket på komfort när du ammar? 

Ja, definitivt. 

 

Ja, det gör jag. 

 

Kändes innan som att bygel skulle vara obekvämt - men var bra ändå. Man vill känna sig fin. 

Det gjorde man i bygelbh:n (amningsbh nr 2), även funktionsmässigt. Kombinationen av att 

den gör vad den ska samtidigt som den känns lite lyxig gör den bäst! 

Har du mjölkstockning och andra komplikationer i åtanke när du väljer amningsbh? 

Var mer orolig som yngre. Nu är jag van vid amning och oroar sig inte så mycket. Eventuellt 

vid kyla att man vill ha ett tjockare tyg i kupan än vad den med bygel har(amningsbh nr 2). 

(Kyla är en riskfaktor vid uppkomsten av komplikationer som mjölkstockning.)  

 

Ja. En amningsbh kan vara av en sort som är lite "risk", men alla ”vardagsbh:ar” ska köpas 

med risken för komplikationer i åtanke. 

 

Ja, den första tänkte jag inte alls på det, men man märkte fort vad man behövde tänka på. 

Andra bh:n försökte jag välja en som gav det jag behövde för att undvika risker och 

komplikationer.   

Har du några andra åsikter som du vill dela med dig av? 

Färg är kul. Leopard är inne, hade varit kul. Mönstrade amningsbh:ar finns på nätet men är 

lite dyrare och går inte att prova. 
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