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Sammanfattning 

Denna uppsats har till syfte att redogöra hur en produktkategorisering för sportbehåar kan 

genomföras, samt hur dess produktkommunikation kan utformas för material i butik. 

Undersökningen bygger på en kvantitativ metod, där främst en enkätundersökning och 

konkurrentanalys ligger i fokus. För att tillämpa studien på ett etablerat företag, är modekedjan 

KappAhl studiens informant. Dock kan denna information även nyttjas av andra aktörer, vilka 

önskar utföra en liknande undersökning. 

 

Resultatet för studien visar att den mest förekommande kategoriseringen av sportbehåar består av 

tre stöd: lågt, medel och högt. Både tidigare forskning och denna studie visar att 

produktkommunikation och information för att vägleda kunden till att välja rätt modell är en 

bristvara och ett behov på denna marknad. Detta har lett fram till en kategorisering med två olika 

stöd, där stödet för medel uteslutits och där modellerna skapats utefter aktivitet och byststorlek. 

Detta har till syfte att underlätta kundens köpprocess att välja rätt modell och samtidigt vara ett 

säljargument för en möjlig ökad försäljning. 

 

Uppsatsens slutsats visar att de mest förekommande aktiviteterna bland kvinnor är: löpning, 

styrketräning, spinning och yoga. För en sportbehås egenskaper och funktioner önskas god 

passform, rätt stöd, smidig att ta på och av, samt fukttransport. För att utforma ett grafiskt 

material vilket är enhetligt med informantens existerande grafiska profil, har typsnitt och former 

återanvänts i en ny tolkning. De material som tagits fram är två typer av etiketter samt en 

beskrivande guide. De former vilka är genomgående i materialet är cirkelformade figurer vilka 

har färgsatts med två olika kulörer. En turkos nyans representerar den kategori vilken är ämnad 

för lugnare aktiviteter, och en cerise nyans representerar kategorin för intensivare aktiviteter. 

Dessa former och färgval är baserade på betingade associationer. 
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Abstract 

This Bachelor thesis seeks to explain how a product categorization for sports bras can be 

implemented, and how its product communication can be designed for graphic materials in store. 

The investigation is based on a quantitative method, where mainly a survey and analysis of 

competitors are in focus. To implement the study at an established company, the informant of 

this study is the chain store KappAhl. This information may also be used by other actors, wishing 

to carry out a similar investigation. 

 

The results of the study show that the most common categorization of sports bras is divided in 

three supports: low, medium and high. Both previous research and this study show that the 

product communication and information to guide the customer to choose the correct model is a 

shortage and a need on this market. This has led to a categorization with two supports, where the 

support level is adjusted for activity and bust size. This is intended to simplify the customer's 

buying process to choose the right model and simultaneously be a selling point to a possible 

increase in sales. 

 

Conclusion of the thesis shows that the most common activities among women include: running, 

weight training, spinning and yoga. For features and functions of a sports bra, good fit, the right 

support, easy to take on and off, and moisture transport are desired. In order to design graphic 

materials which is consistent with the existing graphic identity of the informant, the fonts and 

shapes are reused in a new interpretation. The produced materials are two types of labels and a 

descriptive guide. The shapes which are consistently in the material are circular shapes with two 

different colours. A turquoise hue represents the category for calmer activities, and a cerise hue 

represents the category for intense activities. These shapes and choice of colours are based on 

conditional associations.  

 

 

Keywords  

Product communication, product categorization, sports bra, breast, bust, physical activity 



 

 

Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till KappAhl AB och vår kontaktperson Mia Nyman, design- och 

inköpschef på underkläder, vilka gjort det möjligt för oss att genomföra en väl underbyggd 

uppsats. Vi vill även tacka vår handledare Mats Johansson, för god vägledning och motivation. 

 

Borås, 17 juni 2014 

Emma Ferdinius, Stina Göransson och Maja Pappinen 

 

 

 

 

 

  



 

 

Innehåll 

1 Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 2 

1.2 Syfte ................................................................................................................................. 2 

1.3 Forskningsfrågor .............................................................................................................. 2 

1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 3 

1.4.1 Informant................................................................................................................... 3 

1.4.2 Konstruktion och passform ....................................................................................... 3 

1.4.3 Produktkommunikation i butik ................................................................................. 3 

1.5 Definitioner av begrepp .................................................................................................... 3 

2 Metod och material ................................................................................................................. 4 

2.1 Metod ............................................................................................................................... 4 

2.2 Informanten: KappAhl ..................................................................................................... 4 

2.3 Konkurrentanalys och observation ................................................................................... 5 

2.4 Enkätundersökning ........................................................................................................... 5 

2.5 Litteraturstudie ................................................................................................................. 6 

2.6 Produktkommunikation .................................................................................................... 6 

2.7 Etik ................................................................................................................................... 6 

2.8 Metod- och materialkritik................................................................................................. 7 

3 Teoretisk referensram ............................................................................................................. 7 

3.1 Tidigare forskning ............................................................................................................ 7 

3.2 Teori för produktkommunikation ..................................................................................... 9 

4 Resultat och analys ............................................................................................................... 11 

4.1 Enkätundersökningen ..................................................................................................... 11 

4.2 Konkurrentanalysen ....................................................................................................... 14 

4.2.1 KappAhl .................................................................................................................. 14 

4.2.2 H&M ....................................................................................................................... 15 

4.2.3 Lindex ..................................................................................................................... 15 



 

 

4.2.4 Stadium ................................................................................................................... 16 

4.3 Kategorisering ................................................................................................................ 17 

4.4 Produktkommunikation .................................................................................................. 19 

4.4.1 KappAhls grafiska profil......................................................................................... 19 

4.4.2 Guide ....................................................................................................................... 20 

4.4.3 Etiketter ................................................................................................................... 22 

4.4.4 Presentation av modeller ......................................................................................... 24 

5 Diskussion ............................................................................................................................. 28 

5.1 Metoddiskussion............................................................................................................. 28 

5.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 29 

6 Slutsats .................................................................................................................................. 31 

7 Vidare forskning ................................................................................................................... 31 

8 Källförteckning ..................................................................................................................... 33 

8.1 Litteraturlista .................................................................................................................. 33 

8.2 Webbkällor ..................................................................................................................... 34 

8.3 Övriga referenser ............................................................................................................ 35 

8.4 Bilder .............................................................................................................................. 35 

9 Bilagor................................................................................................................................... 35 

 

Bilaga 1 – Enkätundersökning 

Bilaga 2 – Konkurrentanalys 

Bilaga 3 – Intervju med Mikael Swarén 

Bilaga 4 – KappAhl produktkommunikation 

Bilaga 5 – Loggbok 



1 

 

1 Inledning 

Löpning, styrketräning, yoga, crossfit och powerwalk är aktiviteter människor utövar idag 

oavsett ålder. Detta har lett till att träning näst intill kan klassas som en del av en svensk livsstil. 

Till följd av detta har antalet sportkollektioner ökat. Sportkollektioner finns idag inte bara i 

sportbutiker, utan även hos stora modekedjor. KappAhl är en av dessa som vill ta plats på denna 

marknad. 

  

För många är inte enbart motionen drivkraften till att träna: även träningskläder inspirerar och 

ger motivation. För kvinnor finns ett plagg som kan vara viktigare än något annat, nämligen 

sportbehån. En ändamålsenlig sportbehå förbättrar prestationsförmågan, tillför trygghet och 

komfort. Även de bästa löparskorna kräver en bra sportbehå som komplement för att nå maximal 

prestation. Detta visar att det är viktigt att välja rätt modell. 

  

Bröst kan se ut på många vis: stora, små, tunga, lätta eller asymmetriska. För att utveckla en 

fulländad sportbehå är det därför många parametrar som ska harmonisera. Typ av aktivitet, kropp 

och modell är tre mycket betydelsefulla delar. En sportbehå med rätt funktioner för den ämnade 

fysiska aktiviteten reducerar bröstens rörelse med 78 procent. En vanlig bygelbehå reducerar 

rörelserna med mindre än 40 procent (iForm, 2009). Därmed är valet av rätt sportbehå viktigt. En 

problematik kring detta är att få en övergripande förståelse för hur kvinnor idag resonerar när de 

väljer sin sportbehå och vilka förväntningar de har av produkten. Dagens marknad erbjuder ett 

stort urval av sportbehåar, men informativ produktinformation saknas. Det stora utbudet kräver 

tydlig produktkommunikation för att underlätta för kunden. 
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1.1 Bakgrund 

En viktig utgångspunkt för denna uppsats var att skapa ett samarbete med ett väletablerat företag. 

Detta för att ta tillfället i akt och binda samman vår samlade teoretiska kunskap med kunskap i 

praktiken. Efter en arrangerad företagsdag på Textilhögskolan i Borås etablerades en kontakt 

med KappAhl, då specifikt med deras sportavdelning Body Zone Active Wear. KappAhls 

sportsortiment är ett av deras nyaste tillskott vilket befinner sig i en utvecklingsfas. Inom detta 

område uppmärksammades flera olika möjligheter för en intressant uppsats. 

  

Då vår utbildning har en inriktning mot produktutveckling, har visuella presentationer av nya 

idéer och produkter varit av stor vikt. Vi bestämde oss för att nyttja vår kompetens inom 

produktkommunikation, och rikta in oss mot framtagandet av grafiskt material för sportbehåar. 

Vi insåg att det fanns stora brister i produktkommunikationen för denna produktgrupp, och 

därmed blev målsättningen att skapa en tydlig och bra produktkommunikation ut mot kund. 

Genom att erbjuda ett tydligt grafiskt material kan köpbeslut förenklas, bidra till bättre och 

säkrare köp. Är företag tillräckligt tydliga med presentationen kring egenskaper hos produkten, 

kan förhoppningsvis sämre modeller plockas bort och ersättas av andra befintliga storsäljare.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att klargöra vilka kategorier av sportbehåar som kan erbjudas i 

KappAhls sortiment, samt ta fram förslag på utformning av produktkommunikation och grafiskt 

material. 

1.3 Forskningsfrågor 

1. Hur ser kvinnors träningsvanor och användning av sportbehå ut? 

2. Hur utformar och kategoriserar informantens konkurrenter sitt sortiment?  

3. Hur kan förslag för produktkommunikation i butik utformas för att passa KappAhls grafiska 

profil?  
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1.4 Avgränsningar 

Följande stycke beskriver uppsatsens avgränsningar av informant, konstruktion och passform 

samt produktkommunikation i butik.  

1.4.1 Informant 

I denna uppsats har en avgränsning gjorts till modekedjan KappAhl. Detta företag styr inte 

arbetsgången, men den vetenskapliga studien har utgångspunkt från KappAhl. Den främsta 

utgångspunkten som är förenad till KappAhl är konkurrentanalysen. Denna utgick från företagets 

konkurrenter och var därmed avgränsad.  

1.4.2 Konstruktion och passform 

Förslag på konstruktion och passform är baserade på studiens resultat för att visuellt presentera 

en ändamålsenlig sportbehå. Modellerna har inte skapats med rätt mönsterkonstruktion och med 

hänsyn till genomförbarhet.  

1.4.3 Produktkommunikation i butik 

Utformningen av produktkommunikationen grundar sig enbart på observationer av KappAhls 

nuvarande grafiska material i butik samt på deras hemsida. Då informantens grafiska manual är 

sekretessbelagd, har förslag utformas från egna tolkningar. Dessa förslag kommer att illustreras 

enligt informantens riktlinjer för material till skyltning och exponering i butik. 

1.5 Definitioner av begrepp 

Bröst – den anatomiska strukturen hos kvinnor som finns i par, vilka innehåller bröstkörtlarna, 

bindväv, fettvävnad samt den hud som täcker detta med dess bröstvårta och vårtgård 

(Nationalencyklopedin, 2014). 

Byst – en vuxen kvinnas bröstparti (Nationalencyklopedin, 2014). 

Formstöd – ett stöd som är format utefter bystens form.  

Kompression – sammanpressning av materia (Nationalencyklopedin, 2014).   

Kupstorlek – det storlekssystem vilket används för att storleksgradera behåar. Grundar sig i 

bröstens storlek.  
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2 Metod och material 

I följande avsnitt kommer val av tillvägagångssätt presenteras. Först beskrivs metod, samt urval 

av informant. Sedan redogörs de valda metoderna: konkurrentanalys och observation, 

enkätundersökning och litteraturstudie. Slutligen redovisas tillvägagångssätt för utformning av 

produktkommunikation, de etiska ståndpunkterna samt metod- och materialkritik.  

2.1 Metod 

Följande studie är baserad på en kvantitativ och tolkande metod, där en enkätundersökning utgör 

uppsatsens primärdata. För att styrka den kvantitativa enkätundersökningen, har även 

litteraturstudier samt en intervju genomförts, för att skapa en god grund för uppsatsens teoretiska 

referensram (Harboe, 2013). Strukturen för uppsatsen följer PL-strukturen, vilket innebär att 

problemformuleringen och uppslaget för lösningen ligger i fokus (Dysthe, Hertzberg, Hoel & 

Andersson, 2002). 

  

En kvantitativ metod för enkätundersökingen möjliggör en hög svarsfrekvens, vilket krävs för att 

uppnå en sannhetsenlig generalisering och slutsats. Dessa hårddata tolkas med hänseende till den 

första forskningsfrågan. De två andra forskningsfrågorna kräver en explorativ metod, det vill 

säga en undersökande metod för att finna fokus inom ett mer avgränsat område (Harboe, 2013). 

Tillsammans kompletterar dessa metoder varandra, vilket skapar goda förutsättningar för ett 

underbyggt resultat.  

2.2 Informanten: KappAhl 

Valet av informant föll sig naturligt då utgångspunkten för uppsatsen inleddes genom ett 

samarbete med KappAhl AB. Företaget är den informant uppsatsens syfte och forskningsfrågor 

grundas på och därmed kan resultatet inte generaliseras. Däremot kan uppsatsen visa hur en 

studie inom ämnesområdet produktkategorisering kan utföras.  

 

KappAhl grundades år 1953 och är en svensk modekedja med cirka 400 butiker i Sverige, Norge, 

Finland och Polen, samt försäljning på internet. KappAhls affärsidé är “Prisvärt mode för många 

människor”. Företaget erbjuder ett dam-, herr- och barnsortiment, men med ett fokus på kvinnan 
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mitt i livet (KappAhl, 2014a). Företaget äger inga egna fabriker, utan producerar hos fristående 

fabriker världen över. Totalt har KappAhl fem inköpskontor, fyra i Asien och ett i Turkiet. 

Huvudkontoret och distributionscentralen ligger i Göteborg. År 1999, blev KappAhl den första 

miljöcertifierade modekedjan i världen enligt standarden ISO14001 (KappAhl, 2012). 

2.3 Konkurrentanalys och observation 

Utifrån KappAhls erkända konkurrenter och studiens syfte, har de som informant själva valt ut 

konkurrerande företag för en konkurrentanalys. Dessa företag är Lindex, H&M och Stadium (Se 

bilaga nummer 2 - Konkurrentanalys, för fullständigt material). Denna metod genomfördes för 

att tydliggöra konkurrenternas kategorisering och utbud av sportbehåar. Konkurrentanalysens 

information inhämtades främst från företagens hemsidor samt vid korta besök och observationer 

i butik. Dessa utfördes i form av kvalitativa och icke-deltagande observationer, vilket i detta fall 

innebar ett anonymt kundbesök i butik, då en målinriktad observation genomfördes (Harboe, 

2013). Fokus för besöket i butik låg på huruvida utbudet stämde överens med informationen på 

internet, samt produktbeskrivningar, kommunikation av kategoriseringar och de övergripande 

visuella kommunikationerna. 

2.4 Enkätundersökning 

För att möjliggöra en allmän generalisering av kvinnors användning av sportbehå, innefattade 

urvalet av respondenter kvinnor i alla åldrar. Detta ålderspann valdes för att nå ett representativ 

urval av aktiva kvinnor (Trost, 2012). Enkäten spreds digitalt via mail samt det sociala nätverket 

Facebook. Mia Nyman på KappAhls huvudkontor mottog enkäten via mail och vidarebefordrade 

denna till personalen via företagets intranät. Tillgängligheten för enkätundersökningen var två 

veckor, 14 april 2014 till 28 april 2014. Enkäten skapades genom det internetbaserade verktyget 

SurveyMonkey. Detta för att spara på miljön samt få ett material som är behändigt att analysera. 

Enkätundersökningen genererade 356 svar.  

 

Frågornas formulering i enkäten är utformade efter så kallade faktafrågor och attitydmässiga 

frågor (Se bilaga 1 - Enkätundersökning, för fullständigt material). Dessa frågor har till viss del 

diktatoma svar, exempelvis svarsalternativen “ja” eller “nej”. Sedan förekommer främst 

svarslistor, det vill säga olika svarsalternativ att sätta kryss för. Denna typ av frågor kräver vid 



6 

 

utformningen god kunskap om svarsalternativen, för att inte utesluta något har kategorin “annat” 

lagts till. Denna kategori ger respondenten möjlighet att uttrycka sitt svar om inget annat 

alternativ stämmer in. Dock försvårar detta alternativ analysen av data då fria svar kräver separat 

bearbetning (Harboe, 2013). Likväl var detta relevant i sammanhanget för att tillåta mer 

nyanserade svar och bidra till en större validitet (Kylén, 2004).  

2.5 Litteraturstudie 

Med hjälp av Högskolan i Borås sökmotor Summon, har vetenskaplig fakta inhämtats. Sökorden 

“sportsbra”, “bra”, “breast health”, “biomechanics bra”, har legat till grund för att finna lämplig 

data. Utöver detta har sökmotorn Google nyttjats med fokus för att hitta tester och analyser inom 

området. För avsnittet produktkommunikation har bibliotekets resurser på Högskolan i Borås 

nyttjats genom kedjesökning i innehållsförteckningen av litteratur, från bibliotekets sektion för 

marknadsföring (Harboe, 2013). Tillämpade sökord för den funna litteraturen inom området är: 

“reklam”, “visuell kommunikation”, “mass communication”, “advertising media”, ”different 

shapes psychology”, ”shapes”, ”colour in advertising” och ”färglära”.  

2.6 Produktkommunikation 

För att utforma det grafiska materialet har utöver metoderna observation, litteraturstudie och 

tidigare forskning, en explorativ process tillämpats. Detta har främst använts vid utvecklingen av 

kategoriseringens namngivning och färgsättning. 

2.7 Etik 

Alla deltagare i studien har informerats och är underrättade i nyttjandets syfte. Informantens 

deltagande är frivilligt, och denne har läst och godkänt uppsatsen i sin helhet, så som den är. Ett 

sekretessavtal har slutits mellan KappAhl och författarna, detta för att inte utelämna känslig 

information gällande informanten. Respondenterna är delgivna att all data från 

enkätundersökningen hanteras anonymt och endast redovisas i forskningssyfte. Källan för 

teoriavsnittets intervju är informerad om uppsatsens syfte och skeendet för publicering. 

Sammantaget har Vetenskapsrådets forskningsetniska principer följt. Dessa innefattar kraven om 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002).  
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2.8 Metod- och materialkritik 

Denna studie har genomförts under tio veckor och därefter har ramen för uppsatsens storlek 

byggts. Då informanten i detta fall är företaget KappAhl, är resultatet inte generaliserbart. Dock 

kan uppsatsens syfte appliceras för andra företag och resultatet ger en riktlinje för hur området 

produktkategorisering kan utvecklas. Konkurrentanalysen har endast genomförts i en av vardera 

butik, dock är informationen i en butik inte nödvändigtvis överensstämmande med alla företagets 

butiker. För enkätundersökningen är många av respondenterna inom samma åldersspann. Dock 

har KappAhl själva uttryckt att de inte fokuserar på ålder för detta sortiments kollektion, då krav 

och behov inte skiljer sig åt mellan åldrar. En alternativ ingång för att undersöka 

forskningsfrågorna kunde vara att nyttja tidigare forskning inom kvinnors träningsvanor. Detta 

för att istället lägga vikt på mer djupgående fakta kring bröstens anatomi och rörelse. 

3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras teoretisk referensram samt tidigare forskning med relevans för 

uppsatsens syfte. De delar vilka tas upp är: bröstets anatomi och bröstens rörelsefrekvens under 

fysisk aktivitet. Dessa teorier poängterar vikten av att använda en ändamålsenlig behå och 

sportbehå, för att undvika skador och förslitningar. Slutligen följer avsnittet riktlinjer för 

produktkommunikation. 

3.1 Tidigare forskning 

Brösten består av körtlar, bindväv samt fettvävnad. Det är mängden fett i körtelvävnaden som 

avgör bröstens storlek. Det är inget som kan stoppa eller har möjlighet att minska rörelser, då 

brösten inte består av någon benstomme eller muskulatur. Det är ledbanden i brösten som håller 

upp och ger bröstet dess form, vilka kallas för Coopers ligament. Dessa ligament består av en seg 

fibrös bindväv och vid fysisk aktivitet, exempelvis löpning där brösten ständigt är i rörelse, 

sträcks dessa ligament ut och kan därmed försvagas vid ett bristfälligt stöd. När dessa ligament 

väl har töjts ut, återfår de aldrig sin ursprungliga form (Wood, 2014).  

 

Vid fysisk aktivitet är bröstsmärtor vanligt förekommande bland kvinnor. Enligt undersökningar 

som utförts är det upp till 56 procent av responderande kvinnor som upplever denna form av 
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smärta. Kvinnor med en större byst, C- och D-kupa, känner i regel mer smärta än kvinnor med en 

mindre byst, A- och B-kupa. Det är aktivitetens rörelse som är orsaken till smärtan, som i sin tur 

har sitt ursprung i bröstvävnaden. Uppkomsten av smärtan grundar sig i valet av behå vid 

utövandet av fysisk aktivitet (Mason, Page & Fallon, 1999). Cirka hälften av alla kvinnor 

upplever ett såpass stort obehag att bära behå under fysisk aktivitet, att det resulterar i minskad 

tid för utförandet. Detta obehag rankas även som ett av de högst upplevda hindren till fysisk 

aktivitet för bröstcancerpatienter (University of Wollongong, 2014). 

  

Användning av sportbehå minskar bröstens förflyttning. Den mest lämpliga utformningen av en 

sportbehå bör stödja och minska bröstens rörelse vertikalt och i sidled (Mason, Page & Fallon, 

1999). Problematiken med detta är dock det faktum att kvinnor överlag har svårigheter att hitta 

en passande sportbehå. Det finns ett flertal hjälpmedel i form av mätsystem och 

användarmanualer, trots detta upplever fortfarande kvinnor svårigheter (McGhee & Steele, 

2010). McGhee & Steeles förslag för att förbättra detta är att inom sjukvården införa en rutin, vid 

besök relaterade till brösthälsa, att ge professionella råd och vägledning för att varje kvinna ska 

finna rätt behå för sin byst. 

 

I Sverige har det utförts en studie baserad på en jämförelse av sex stycken sportbehåar från olika 

varumärken. I studien användes markörer och en höghastighetskamera, där kvinnor fick i 

uppdrag att springa på löpband med bar byst för att kunna urskilja bröstens rörelse vid löpning. 

Deltagarna i testet var i olika åldrar och hade olika byststorlekar (Peak Innovation, 2014). Utifrån 

testet kunde det konstateras att brösten rör sig både horisontalt och vertikalt. Testet visade att 

brösten rör sig mest vertikalt, 50 procent. De rör sig även i sidled samt ut och in mot bröstkorg 

25 procent vardera. Resultat av testet påvisar att bäst sätt för att minska bröstens rörelse är att 

hålla in bysten mot bröstkorgen med hjälp av ett högt stöd. Det är viktigt att en sportbehå innehar 

stöd både genom kompression och formstöd. Enbart formstöd eller enbart kompression utgör inte 

ett ultimat stöd, utan dessa skall kombineras, enligt Swarén
1
 (2014). 

 

Användning av en sportbehå med fel funktioner har en större påverkan på en större byst än en 

mindre byst. Ett stabilt stöd är dock lika betydande för en mindre byst, exempelvis en A-kupa. 

                                                 
1
 För fullständigt material, se bilaga nummer 3 – Intervju med Mikael Swarén. 
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Procentuellt vid mätning är rörelsen lika påfrestande oavsett byststorlek. Skillnaden i centimeter 

i rörelse för en större byst är dock större. Vid gång eller löpning i en hastighet runt cirka 10 km/h 

når brösten sin maximala rörelse. Även om hastigheten vid aktivitet överstiger cirka 10 km/h rör 

sig inte brösten mer. Därmed är intensiteten av en aktivitet inte lika betydande som 

träningsformen som utövas. Bärandet av fel sportbehå vid löpning kan försämra löptekniken, 

vilket kan leda till ett felaktigt löpsteg som i sin tur påverkar resten av kroppen (Swarén, 2014). 

3.2 Teori för produktkommunikation 

David Ogilvy, en framgångsrik brittisk reklamare som vid flertal tillfällen kallats reklamens 

fader, menar att framgång inom marknadsföring nås genom att följa nio budord. Ogilvy har 

lämnat efter sig ett stort avtryck inom reklambranschen, då flera av hans metoder är väl 

uppmärksammade och väl nyttjade. Hans nio budord är: 

1. Ha en stark idé 

2. Ge ett löfte 

3. Var inte långtråkig 

4. Var innovativ 

5. Glöm aldrig nyheten 

6. Koncentrera kraften 

7. Rubriken avgör allt 

8. Skriv kort - men visst kan folk läsa långa texter 

9. En bild säger mer än tusen ord (Hansen, 2004). 

 

Robert W. Bly är även han en stor och välkänd frilanscopywriter. Bly har lovordats av David 

Ogilvy och har utsetts till “America’s top copywriter”. Bly har bland annat arbetat med företag 

som: Phillips, IBM och Nortel. Efter år av erfarenhet har Bly tagit fram nio regler, för att få ett 

lyckat annonsmaterial (Bly, 2014).  

1. Annonsera rätt produkt för rätt publik 

2. Skapa en annorlunda rubrik 

3. Inga logiska luckor 

4. Layouten ska lyfta texten ett eller flera steg till 

5. Slarva inte med den viktiga brödtexten, annonsens hjärta 
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6. Var ärlig och rakt på sak 

7. Tänk på kunden, inte produkten 

8. Skriv på ett avslappnat, tydligt, enkelt och dialogaktigt sätt 

9. Be om ett svar - och gör det enkelt att svara (Hansen, 2004). 

 

Ogilvys budord och Blys regler skulle inte få full slagkraft om de applicerades på ostrukturerat 

grundmaterial. Det är av stor vikt att redan från start veta vilken målgrupp reklamen är riktad 

mot. Reklamkampanjer framställs för att nå en specifik läsare och tappar man bort ämnad läsare 

går budskapet förlorat. När fastställningen av målgruppen gjorts är det lättare att arbeta fram 

material som snabbt och enkelt förmedlar avsändarens budskap. Ett tillvägagångssätt kan vara att 

föreställa sig att kommunikationen mellan avsändare och läsare liknar kärleksbrev. Målet är att 

förstärka eller skapa en ny relation, och kan man integrera känslor vilka kan relatera till de i ett 

kärleksförhållande, kan avsändare och läsare komma närmare varandra (Hansen, 2004). 

 

Den typ av kontur ett visuellt objekt besitter, oavsett om konturen är skarpt vinklade eller böjda, 

har en avgörande inverkan på människors inställning till objektet. Generellt associeras skarpa 

konturer med en känsla av hot, och böjda konturer med en mer positiv känsla. Dessa 

associationer kan befinna sig på både en medveten och omedveten nivå (Bar & Neta, 2006). 

Detta redogör även Hess, Gryc & Hareli (2013) då de belyser att böjda former kan förknippas 

med stillhet och fredlighet, medan skarpa former förknippas med vassa och farliga objekt. Denna 

inställning till olika former har observerats redan bland barn i treårsåldern (Jadva, Hines & 

Golombok, 2010). 

 

Färger påverkar människan genom att besitta psykologiska och fysiologiska effekter. De 

psykologiska effekter färger frambringar är att de skapar igenkänning och koppling till föremål 

människan har skådat tidigare. Med omedvetenhet kopplar människan till ting av den specifika 

kulören som de uppfattar. Ett exempel på detta är att färgen orange kopplas till apelsin. Av alla 

de färger som upplevs är det sex stycken av dem som anses vara grundfärgerna: röd, orange, gul, 

grön, blå och lila. Dessa är samlingsnamnen för alla de nyanser som kategoriseras in under dem. 

Nyanser av en färg kategoriseras som varm eller kall. Färger bestående av grönt och blått 

bedöms som kalla, inom dessa befinner sig även färgen lila. Varma färger är röd, orange och gul, 
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samt nyanserna däremellan. Specifika färger associeras till olika existerande ting. Grön 

associeras till miljö, blå till vatten och himmel och röd associeras till passion av alla slag 

(Holtzschue, 2006). Gult är en färg som utsänder värme (Nilson, 2004).   

4 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens resultat, vilket innefattar delarna enkätundersökning, 

konkurrentanalys, kategorisering samt produktkommunikation. 

4.1 Enkätundersökningen 

Nedan presenteras en sammanställning av uppsatsens enkätundersökning. (För fullständigt 

format, se bilaga nummer 1 - Enkätundersökning.) Den syftar till att främst besvara den första 

forskningsfrågan: “Vilka typer av aktiviteter är vanligast för den motionerande tjejen/kvinnan?”. 

Respondenterna av enkäten var mellan åldrarna 15-65 år och totalt var de 356 stycken. 

Majoriteten av kvinnorna befann sig i åldersgruppen 21-25 år och dessa utgjorde 46,02 procent 

av respondenterna, se Figur 1. Diagram Aktivitetstyp. Enkäten visar klart och tydligt att löpning 

är den populäraste fysiska aktiviteten. 31 procent av respondenterna utövar denna aktivitet. 

Nästkommande populära aktivitet är styrketräning med dess 23 procent, därefter placeras 

spinning med 9 procent. 
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Trots hög popularitet av dessa tre, visar undersökningen att nya aktiviteter som crossfit har ett 

stort antal utövare. Dessa aktiviteter utförs i genomsnitt två-tre gånger per vecka i 30-90 minuter, 

i intensitetsnivå mellan. Enkäten påvisar även att kvinnor utför fysisk aktivitet i hög 

intensitetsnivå framför låg. Vid utförandet av fysisk aktivitet är det enbart 3,13 procent vilka inte 

bär sportbehå. Angiven anledning till detta är exempelvis att de har en bra vanlig behå samt ser 

inget behov av en sportbehå. De resterande respondenter vilka använder sportbehå, anser 

passform, stöd samt smidig att ta på och av vara de tre viktigaste egenskaper. Andra viktiga 

egenskaper är även fukttransport och sportbehåns utseende, se Figur 2. Diagram Egenskaper.  

 

I genomsnitt sker inköp av sportbehå en gång per år, därefter vartannat år, och vid inköpstillfälle 

kan svårigheter uppkomma. De främsta svårigheter för respondenterna visade sig vara: rätt 

modell för rätt byst, rätt stöd för ämnad aktivitet samt rätt storlek. Det visade sig även finnas 

svårigheter kring lättillgänglig produktinformation. De störst konkurrerande varumärkena för 

informanten i detta avseende är Nike och H&M. Dessa stod för 84 respektive 74 svar, av de 356 

respondenterna. Andra starka varumärken är exempelvis New Body, Casall, Stay in Place samt 

SOC, se Figur 3. Diagram Varumärken. Denna fråga belyser KappAhls mindre roll på denna 

marknad, då endast 10 av 356 respondenter ägde en sportbehå från KappAhl.  
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Figur 3. Diagram Varumärken. 
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4.2 Konkurrentanalysen 

Nedan redovisas en sammanställning av konkurrentanalysen för KappAhl, H&M, Lindex och 

Stadium, sortiment av sportbehåar. Den syftar till att främst besvara den andra forskningsfrågan: 

”Hur utformar och kategoriserar informantens konkurrenter sitt sortiment?”. Analysen redogör 

endast företagens egna varumärken, vilket innebär att Stadiums eget varumärke SOC enbart 

redovisas och inte Stadiums övriga varumärken. (För att läsa konkurrentanalysen i fullständigt 

format, se bilaga nummer 2 - Konkurrentanalys.) 

 

På företagens hemsidor var sortimentet för sportbehåar placerade olika. H&M presenterade sitt 

utbud av sportbehåar både under produktindelningen träningskläder och underkläder. Stadiums 

sortiment låg under kategori: kläder- underkläder- dam. Lindex hade placerat sitt utbud vid: 

underkläder- sportbehå. KappAhls utbud fanns likt H&M:s sortiment, under både träningskläder 

och underkläder.  

4.2.1 KappAhl 

Informanten KappAhl har i sitt sortiment fyra olika 

sportbehåar. Dessa saknar någon typ av 

kategorisering. Modellerna anges i tre olika 

storlekssystem, 75B - 85D, S/M - XXL/XXXL samt 

32/34 - 48/50. Produktbeskrivningarna på hemsidan 

använder liknande eller helt skilda begrepp vid 

beskrivning av egenskaper, exempelvis “seamfree” 

och “utan sömmar”. En modell har bygel och 

justerbara samt vadderade axelband. De tre 

resterande modellerna har brottarrygg och lättare 

stöd enligt produktbeskrivningen. Utbudet i butik 

exponeras utan produktinformation angående typ av 

stöd eller egenskaper, bortsett från material och 

tvättråd. Priset ligger mellan 149 kronor och 199 

kronor (KappAhl, 2014b).  

  

Figur 4. KappAhl, modell ”seamfree”/”utan sömmar”. 
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4.2.2 H&M 

H&M:s sortiment av sportbehåar består av sex modeller. 

Dessa delas in tre kategorier: low support, medium support 

och high support. Tre av modellerna tillhör kategorin low 

support. En av sortimentets modeller har knäppning bak, 

modellen high support, resterande dras över huvudet. 

Modellerna anges i storlekarna XS - XL och finns inte med 

olika kupstorlekar. Två av modellerna med low support samt 

modellen med high support, har justerbara axelband. Alla 

modeller finns i flera färgställningar. Priset varierar från 99 

kronor till 249 kronor, varav det mest förekommande priset är 

149 kronor (H&M, 2014). 

 

H&M:s utbud i butik är nästintill identiskt med det som visas på deras hemsida och webbshop. 

Det som skiljer dem åt är att modellen high support enbart finns på webbshopen. I butik kan 

skyltningen av produkterna anses vara rörig. Det är svårt att förstå vilka egenskaper respektive 

modell har. Informationen för low support och medium support är felaktigt placerade. Detta gör 

det svårt för kunden att hitta rätt modell. Sportbehåarnas etiketter ser olika ut, vilket gör det 

svårare att jämföra modellerna. Det är svårt att avgöra om detta är syftet eller om det helt enkelt 

beror på att det är olika kollektioner (H&M, 2014). 

4.2.3 Lindex 

I Lindex sortiment finns åtta olika modeller av 

sportbehåar. Dessa är kategoriserade i tre kategorier: 

lätt stöd, medelstarkt stöd och maximalt stöd. De 

modellerna med lätt stöd har en enkel design med 

korslagda axelband i ett tunt stretchigt material. 

Storlekar varierar från XS - XL och finns i ett flertal 

färgställningar. Modellerna med medelstarkt stöd har 

en mer formanpassad design både med och utan 

knäppning i rygg, samt justerbara axelband. De finns i 
Figur 6. Lindex, modell medelstarkt stöd. 

Figur 5. H&M, modell low support. 

http://static.lindex.com/Archive/ProductImages/7049/7049855/S0000007131234_F_W40_20140123145926.png
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två storlekssystem: XS - L samt 70B - 80C. Det finns högst två färgställningar per modell. De 

modellerna med maximalt stöd har även de en mer formanpassad design. De har knäppning i 

rygg, ett mer utvecklat material samt justerbara och vadderade axelband. De finns i två 

färgställningar och i storlekarna 75B - 85E. Priset varierar från 129 kronor till 249 kronor 

(Lindex, 2014). 

 

I butik har Lindex samma kategorisering som den angiven på deras webbshop, dock är 

begreppen översatta till engelska. De olika kategorierna presenteras i en kort informationsguide, 

där det finns en kortare beskrivning av vilken intensitet av träning vardera kategori är ämnad för 

(Lindex, 2014). 

4.2.4 Stadium 

Stadium har i sortimentet av sitt eget varumärke 

SOC, fyra olika modeller av sportbehåar. De fyra 

modellerna är indelade i tre kategorier: 

lågintensiv träning, medelintensiv träning och 

liten till medelstor byst. En av modellerna innehar 

en justerbar knäppning i ryggen, medan de andra 

modellerna inte har någon knäppning alls. De tre 

modellerna utan knäppning, har ryggpartiet 

utformat till en brottarrygg. Modellen med 

knäppning, har vanliga breda axelband. Det finns 

tre storlekssystem: 34 - 42, 34 - 44 samt 75B - 

85C. Priset är från 199 kronor till 349 kronor, det 

mest förekommande pris är 199 kronor. Alla 

modeller i SOC:s sortiment är enfärgade, men 

antal färger varierar beroende på modell 

(Stadium, 2014). 

  

Utbudet av sportbehåar på Stadiums webbshop och i fysisk butik är detsamma i antal modeller. 

Det som skiljer försäljningskanalerna åt är att den fysiska butiken erbjuder ytterligare 

Figur 7. Stadium, modell liten till medelstor byst. 

http://www.stadium.se/is-bin/intershop.static/WFS/Stadium-SwedenB2C-Site/Stadium/sv_SE/Products/Large/056356_039.jpg
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färgställningar. Stadium använder exponering i form av en generell guide vilken informerar om 

sportbehåar och deras stöd. Två kategorier finns: normal support och max support. Dessa två 

kategorier är utmarkerade i form av mindre skyltar placerade vid den sportbehå innehavande den 

angivna supporten. Denna form av kategorisering skiljer sig helt från kategoriseringen på 

webbshopen (Stadium, 2014). 

4.3 Kategorisering 

Vår konkurrentanalys visar att den mest förekommande kategoriseringen av sportbehåar består 

av tre olika nivåer: lågt, medel och högt. Majoriteten av respondenterna har svarat att de tränar 

på en medelintensiv nivå. Trots detta, har vi valt att utesluta en modell som kategoriseras för en 

medelintensiv aktivitet. Både Swarén (2014) och Mason, Page & Fallon (1999) poängterar att det 

är viktigt att ha ett bra stöd men att varken intensiteten eller tidsperioden för aktiviteten är 

avgörande. Med detta som argument togs beslutet att utesluta en medelmodell, då den mer 

lämpligt kan ersättas med en modell med högt stöd. Detta underlättar även kundens köpbeslut, 

och bidrar till ett säljargument för att sälja både en modell för lågt och högt stöd, istället för 

enbart medel.  

 

De kvinnor som svarade att de inte använder en sportbehå, hade som främsta orsak att de inte 

fann en modell som gav tillräckligt med stöd och då hellre använde en vanlig bygel. Enligt 

Mason, Page & Fallon (1999) uppstår smärta i brösten vid aktivitet på grund av en felaktigt 

anpassad behå. Dessa respondenter anser att en vanlig bygelbehå ger tillräckligt stöd. Dock kan 

en vanlig bygelbehå på lång sikt medföra att bröstens ligament skadas permanent. Wood (2014) 

påpekar nämligen att när Coopers ligament väl töjts, återfår de aldrig sin urspungliga form. 

McGhee & Steeles (2010) studie stärks även av vår enkätundersökning, då den tydligt belyser 

kvinnors svårighet kring att hitta en passande sportbehå. Han påpekar att trots det finns manualer 

som hjälpmedel anser många kvinnor att det fortfarande är ett problem. Därför behöver KappAhl 

en tydlig guide för att leda sina kunder till ett bra köp.  

 

Enkätundersökningens data har belyst ett flertal viktiga parametrar för vilka egenskaper och 

funktioner kvinnor värdesätter hos en sportbehå. Den mest förekommande svårigheten kvinnor 

upplever är att hitta rätt storlek och modell för sin byst. Enligt Swarén (2014) är det främst 
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aktiviteten och inte intensiteten, som är viktigast när det kommer till kategorisering av 

sportbehåar. För att exemplifiera de två kategorierna har vi valt att belysa aktiviteterna yoga, 

styrketräning och core för lätt stöd. Löpning, spinning och crossfit är aktiviteter för starkt stöd. 

Inom bestämd kategorisering har vi valt att lägga fram förslag på de mest önskade funktionerna, 

vilka enligt vår enkät är: passform, stöd, smidig att ta på och av, samt även utseende. För att 

optimera dessa funktioner, har vi även valt att inom de två kategorierna, utveckla modellerna 

med kupstorlekar likt en vanlig behå, det vill säga A- F- kupa. Detta för att tillgodose alla olika 

byststorlekar, vilket möjliggör en optimal passform för varje kvinnas byst. Swarén (2014) 

poängterade vikten av ett kombinerat stöd genom både kompression och formstöd för att på ett 

optimalt sätt minska bröstens rörelse och ge stöd för olika kupstorlekar. Detta faktum gör det 

relevant att utvecklingen av dessa modeller innefattar ett fullvärdigt sortiment av kupstorlekar. 

Förslagsvis ska dessa anges i storlekssystemet XS-XL eller 34-44. Skillnaden mellan dessa är att 

varje storlek i systemet XS-XL, innefattar två storlekar då en XS motsvarar 34/36. Vilket 

storlekssystem som är mest lämpat bör avgöras efter prototyper och avprovning och i samarbete 

med en professionell mönsterkonstruktör. De kritiska med KappAhls storlekssystem idag är som 

tidigare nämnt att de tillämpar tre olika storlekssystem och en enkel förbättring vore därmed att 

begränsa sig till ett system. 

 

Dessa två kategorier har vi valt att benämna och färgsätta, på ett sätt vilket framhäver och 

associerar modellernas aktivitet och stöd. Vårt färgval till de två kategorierna föll sig naturligt 

med tanke på dessa egenskaper och färgernas associationer. Modellen med lätt och mjukt stöd, 

har döpts till Calm, och dess färgställning är turkos. Denna kalla nyans sammankopplas till 

vatten och himmel, vilket kan utstråla lugn, enligt Holtzschue (2006). Lugn och fokus är de 

egenskaper aktiviteterna för denna kategori kräver. Därmed ansågs denna färg lämplig för denna 

kategori. Modellen med högt stöd, har döpts till Intense, och dess färgställning är cerise. Denna 

kulör relaterar vi till en aktivitet med ett högt tempo, styrka och energi. Cerise är närbesläktad 

med rött och därmed sammanförd till passion och kan associeras till hastiga rörelseer och hög 

puls (Holtzschue, 2006). Kategoribenämningarna är på engelska då KappAhl är verksamma på 

en internationell marknad. 
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4.4 Produktkommunikation 

I denna del presenteras produktinformation för den ovan föreslagna kategoriseringen av 

sportbehåar. Detta avsnitt har till syfte att besvara den tredje och sista forskningsfrågan: “Hur 

kan förslag för produktkommunikation i butik utformas, vilka faller inom ramen för 

informantens grafiska profil?”. Följande sidor presenterar en sammanfattning av KappAhls 

nuvarande grafiska profil, en guide, två typer av etiketter för KappAhls kollektion Body Zone 

Active Wear, samt presentation av modeller. Materialet i uppsatsen är inte skalenligt. 

4.4.1 KappAhls grafiska profil 

KappAhl har idag en enkel och etablerad grafisk profil. Ett svart och rent typsnitt på vit 

bakgrund är standard. Beroende på kollektionstyp samt säsong varierar det grafiska materialet, i 

form av typsnitt och färger. Dock finns en röd tråd genom kollektionerna för att skapa balans och 

igenkänning för hela varumärket. (Se bilaga nummer 4 – KappAhl produktkommunikation.) 

 

Informantens behåkollektion presenteras med illustrationer samt märkningar. Ett genomgående 

färgtema är en dov gammaldags rosa kombinerat med vitt och svart. Märkningarna är 

cirkelformade, vilket är genomgående i både skyltmaterial samt storleksmärkning. Body Zone 

Active Wear är den kollektion vilken särskiljer sig från KappAhls övriga sortiment. Detta 

material är mer sportigt utformanat, med ett starkare färgtema. Inom produktlinjen finns ett 

flertal olika färgställningar för samma etikett, vilket kan medföra förvirring för konsumenten. Då 

denna produktlinje är relativt ny för informanten, finns ännu ingen given plats för placering i 

butik.  
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4.4.2 Guide 

Vi har kommit fram till att en guide är en nödvändighet för att underlätta för konsumenten. Den 

guide vi tagit fram presenterar de två kategorier vi rekommenderar KappAhl att utgå från i sitt 

sortiment. Rubriken vi har valt anser vi vara ögonfallande och gör kunder intresserade av att läsa 

vidare. Rubriken tillsammans med illustrationerna av de olika sportbehåarna, skapar snabbt en 

förståelse för guidens budskap. Hansen (2004) poängterar med hjälp av Ogilvys och Blys 

riktlinjer hur viktigt det är att ha en rubrik som är annorlunda och väl komponerad, vilket 

tillsammans med övrig text och bilder ska gör det lättöverskådligt. Ogilvy säger även att det är 

bra att ge läsaren ett löfte, vilket vi valt att göra med vår underrubrik ”Vi guidar dig rätt i 

djungeln av sportbehåar!”. Vi har igenom hela guiden arbetat utefter dessa riktlinjer för att skapa 

att tydligt material. De frågor vi ställer är enkla att besvara, språket vi använder är avslappnat 

och tydligt, och texten är kort och innehållsrik. Hansen (2004) presenterar tillvägagångssätt till 

hur ett företag kan stärka eller etablera nya relationer med kunder, och vi tror att denna guide är 

ett bra hjälpmedel. Vi har valt att inkorporera cirkelformen vilken KappAhl använder sig av i 

övriga sortiments exponering. Enligt Hess, Gryc & Hareli (2013), har cirkelformen en mer 

positiv påverkan på människan än andra skarpa former. Detta stärkte beslutet att behålla 

cirkelformen, för att skapa ett material som är enhetligt och kan på ett lätt sätt associeras med 

KappAhl. Guiden är svartvit, bortsätt från cirklarna vilka redogör för kategorierna. Med denna 

struktur anser vi att texten lyfts fram och blir än mer tydlig (Hansen, 2004). 
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4.4.3 Etiketter 

Den rektangulära etiketten är ett förslag till en etikett vilken kan användas till alla produkttyper 

inom kollektionen Body Zone Active Wear. Vi har tagit delar av den nuvarande etiketten och 

utformat, enligt oss, en mer stilren ny variant. Texten löper nu längst en stående etikett, vilket ger 

ett mer tilltalande intryck när etiketten hänger på plagget. Texten är även färgsatt i enbart en 

färgskala, en färgskala vilken vi förknippar med KappAhl. Förslag på dimensioner för denna 

etikett är 4 cm x 9 cm. 

 

 

 

 

De cirkelformade etiketter representerar både sportbehåns kategori samt kupstorlek. Etiketterna 

är färgsatta i de kulörer vilka presenteras i guiden för att göra det enklare för kunden att hitta rätt 

modell. Då KappAhls kupstorlekar i behåsortimentet exponeras i cirklar har vi valt att göra på 

motsvarande sätt i Body Zone Active Wear-kollektionen. Förslag på dimensioner för dessa 

etiketter är 6 cm ø. På framsidan presenteras modellens kupstorlek och på baksidan modellens 

rekommendationer. All text är enhetlig med KappAhls nuvarande typsnitt.  
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Etiketterna är även utformade för att tillsammans fungera på ett tilltalande sätt. Då etiketterna 

hängs på plagget ska det vara tydligt vilken kategori sportbehån tillhör, likväl vilken kollektion. 
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4.4.4 Presentation av modeller 

Följande sidor presenterar förslag på modeller baserade på resultat från enkätundersökningen. Då 

specifikt utifrån svaren på fråga sju: ”Vilka är de viktigast egenskaper för din sportbehå?”. 
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5 Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att klargöra vilka kategorier av sportbehåar KappAhl bör erbjuda i 

sitt sortiment och hur de ska kommuniceras. Förslag på dessa kategorier presenteras i form av ett 

grafiskt material för produktkommunikation i butik.   

 

För att besvara syftet har följande forskningsfrågor undersökts: ”Hur ser kvinnors träningsvanor 

och användning av sportbehå ut?”, ”Hur utformar och kategoriserar informantens konkurrenter 

sitt sortiment?” och ”Hur kan förslag för produktkommunikation i butik utformas för att passa 

KappAhls grafiska profil?”.  

5.1 Metoddiskussion 

Enkätundersökningen har visat tydliga svar över vilka fysiska aktiviteter kvinnor främst utövar 

samt vilka svårigheter som uppkommer i samband med att välja en sportbehå. Enkätens 

insamlade data har visat homogena svar, vilka överensstämde med flertalet av våra egna 

förväntningar. Trots detta kan man ställa sig kritisk till undersökning då en majoritet av 

respondenterna var inom åldersgruppen 21-25 år. Kvinnor i samma ålder, anser vi, har en 

tendens att söka sig till likartade miljöer och rutiner, och därmed kan resultatet för den mest 

förekommande aktiviteten vara missvisande, i förhållande till alla kvinnor oavsett ålder. Totalt 

sett anser vi att åldern inte är en starkt påverkande faktor, enligt KappAhl är deras 

sportkollektion inte åldersfokuserad. Dessutom har den höga svarsfrekvensen med 356 svar, 

bidragit till en hög reliabilitet.  

 

En digital enkätundersökning är att föredra för denna typ av mer privat angelägenhet, då 

respondenten är anonym och har möjlighet att svara utan yttre påverkan. Idag har dessutom de 

allra flesta människor tillgång till internet och nyttjar exempelvis Facebook. Därmed anser vi att 

denna kanal inte utesluter någon åldersgrupp. Ytterligare en positiv aspekt är att respondenterna 

kan delta i enkätundersökningen oavsett geografisk plats. Detta tillför en demografisk spridning 

vilket återigen stärker reliabiliteten. Vissa frågor i enkätundersökningen har i efterhand visat sig 

vara irrelevanta för uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Dessa är: fråga nummer tre ”Hur ofta 

utövar du denna aktivitet..?”, fråga nummer fem ”Under hur lång tid tränar du per tillfälle?” och 
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fråga nummer åtta ”Hur ofta köper du en ny sportbehå?”. Alla frågor presenteras i resultatet, 

dock har dessa frågor inte analyserats vidare för att inte påverka validiteten negativt. En fråga 

vilken kunde varit intressant att undersöka är vilken byststorlek respondenten har. Detta kunde 

bidragit till ytterligare data för att analysera och särskilja svar efter kupstorlek.  

 

För att presentera det grafiska materialet med ett verklighetstroget innehåll, valde vi att ta fram 

förslag på hur dessa modeller kan utformas. Egenskaper och funktioner är baserade på 

enkätundersökningen. Dock har inga prototyper tagits fram att göra tester på, vilket kan visa att 

modellerna inte är konstruktionsmässigt genomförbara. Då egen kunskap inom 

mönsterkonstruktion är liten, valde vi istället att lägga fokus på design och detaljer. Detta 

lämpade sig väl då KappAhl själv besitter professionell kunskap och erfarenhet inom 

mönsterkonstruktion. 

5.2 Resultatdiskussion 

Konkurrentanalysen visade att tre kategorier av stöd var mest förekommande: lågt, medel och 

högt. En enkel utväg hade varit att ge förslag på tre liknande kategorier, men utefter genomförda 

litteraturstudier kom nya och avgörande fakta fram. Dessa ledde oss till beslutet att enbart ta 

fram två kategorier, vilka fokuserar på aktivitet och kupstorlek. Swarén (2014) hävdar att just 

aktiviteten är en avgörande faktor och vi anser hans teori vara relevant till syftet och skapar hög 

validitet för uppsatsen. Dock måste vi ställa oss kritisk till teorin då vi inte fått tillgång till det 

fullständiga forskningsmaterialet.  

 

Utefter dessa data uteslöts kategorin medel, dels för att underlätta valet för kunden och även att 

våga vara innovativ. Då detta val kan verka självklart för oss, kan en del konsumenter vara av 

annan åsikt. De kan vara nöjda med sitt medelstöd och därför förloras en kund till en konkurrent 

som erbjuder just den modellen. Dock anser vi att dessa två kategorier främst kan ha en positiv 

verkan. Då modellerna fokuserar på olika aktiviteter kan det uppmana till fler köp, vilket i sin tur 

resulterar i en ökad försäljning.  

  

Mason, Page & Fallon (1999), har i sin forskning genomfört mätningar på bröstens rörelse. Dock 

presenterades dessa mätningar år 1999, vilket innebär att nya mätmetoder kan ha utvecklats 
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under de senaste femton åren. Med nya mätningar finns det möjlighet till att visa bröstens rörelse 

än mer detaljerat. Swaréns (2014) sammanställning visade nya och relevanta resultat för hur 

brösten rör sig. Brösten rör sig till 25 procent rör sig ut och in mot bröstkorgen, vilket visade sig 

vara ny och intressant fakta för vår informant. Bröstens maximala slagvolym hävdar Swarén 

(2014) är vid en hastighet på 10 km/h. Dock har vi inte tagit del av övrig vetenskaplig fakta, för 

att ytterligare stärka hans teori. Om detta genomförts hade resultatet kunnat se annorlunda ut, då 

en säkrare och mer valid kategorisering av fysiska aktiviteter varit möjlig. Ett alternativt resultat 

hade kunnat påvisa ett annat urval av aktiviteter i de två kategorierna.  

 

McGhee & Steele (2010) påpekar den bristande informationen i olika hjälpmedel, exempelvis 

mätsystem och användarmanualer. Detta uppmärksammade vi själva under konkurrentanalysen 

och vi upplevde att KappAhl var en av de sämre inom detta område. Deras nuvarande 

kommunikation, anser vi vara rörig och svår att få grepp om. Exempelvis användes olika färger 

för samma typ av etikett. Materialet saknade samhörighet med KappAhls övriga grafiska 

material. Detta anser vi vara viktigt att arbeta fram för att stärka och lyfta KappAhls 

sportkollektion, så den uppnår samma status som företagets övriga sortiment. Denna upptäckt 

stärkte syftets relevans ytterligare.  

 

För att utforma det grafiska materialet genomfördes en litteratursökning i ett flertal böcker. Av 

dessa valdes enbart två källor, då en stor mängd av data inom detta område tar upp likartade 

riktlinjer. De teorier vi valde är grundade av Ogilvy och Bly, då de är två erkända reklammakare, 

vilka ofta refereras till inom reklambranschen. Vid framtagningen av det grafiska materialet 

utgick vi från KappAhls grafiska profil och målgrupp. Om utformningen av det grafiska 

materialet inte haft restriktioner, skulle resultatet med största sannolikhet sett annorlunda ut. 

Dock är det viktigt med riktlinjer, vilket Ogilvy påpekar. Ett fokus och en bestämd målgrupp 

underlättar processen för att skapa ett tydligt material anpassat efter sin mottagare och kund. 

Samarbetet med KappAhl satte riktlinjer för vårt fokus, vilket gav oss en stark motivation till att 

utveckla ett användbart material. 

 

  



31 

 

6 Slutsats 

1. Hur ser kvinnors träningsvanor och användning av sportbehå ut? 

De mest förekommande aktiviteterna bland kvinnor visade sig vara: löpning, styrketräning, 

spinning och yoga, vilka ut i genomsnitt två till tre gånger per vecka. Dessa fysiska aktiviteter 

utförs i intensitetsnivå mellan och i 30-90 minuter. Under dessa aktiviteter är det endast 3,13 

procent av kvinnorna vilka inte bär sportbehå, då den största anledningen är att de inte funnit en 

som passar. Kvinnorna vilka bär sportbehå önskar funktioner och egenskaper så som passform, 

rätt stöd, utseende, smidig att ta på och av, samt fukttransport.   

 

2. Hur utformar och kategoriserar informantens konkurrenter sitt sortiment?  

Informantens konkurrenter använder sig av tre olika kategorier i sitt sportbehåsortiment. Dessa 

representerar lågt, medel och högt stöd. Utifrån denna insamlade information tillsammans med 

tidigare forskning och teori, har vi valt att utesluta medelkategorin. Vi anser det vara mer 

gynnsamt att istället arbeta inom två kategorier: lätt och starkt stöd. Samt att kommunicera ut 

dessa kategorier till kund.  

 

3. Hur kan förslag för produktkommunikation i butik utformas för att passa KappAhls grafiska 

profil?  

För att utforma ett grafiskt material vilket är enhetligt med informantens existerande grafiska 

profil, har typsnitt och former återanvänts i en ny tolkning. De material som tagits fram är två 

typer av etiketter samt en beskrivande guide. De former vilka är genomgående i materialet är 

cirkelformade figurer vilka har färgsatts med två olika kulörer. En turkos nyans representerar 

kategorin Calm, vilken är ämnad för lugnare aktiviteter. En cerise nyans representerar kategorin 

Intense, vilken är avsedd för intensivare aktiviteter. Dessa former och färgval är baserade på 

betingade associationer, se avsnitt 4.4 för fullständigt material. 

7 Vidare forskning 

Förslag för vidare forskning inom detta område kan vara att undersöka det skapade grafiska 

materialet i olika testpaneler eller pilotundersökningar, för att få åsikter från produktens ämnade 

målgrupp. Ytterligare tester kan vara att pröva hur kunderna mottager materialet i butik, samt 
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analysera försäljningsstatistik angående dessa produkter. Uppsatsens förslag på konstruktion och 

passform, kan vara intressant att analysera och utvärdera utifrån förbättrad eller försämrad 

slagvolym, samt komfort.  

  

Funktionsjackor, löpartights och underställ är andra komplexa produktgrupper där det finns ett 

stort utbud av modeller och funktioner. Finns det ett behov för liknande hjälpmedel för dessa 

produktgrupper inom funktionsplagg?  
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9 Bilagor 

Bilaga 1 – Enkätundersökning 

 

  

  



Kvinnors	användning	av	sportbehå.
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46,02% 162
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3,69% 13

6,25% 22

3,13% 11

2,27% 8

Q1	Ålder?
Svarade:	352	 Hoppade	över:	4

>15-20	år

21-25	år

26-30	år

31-35	år

36-40	år

41-45	år

46-50	år

51-55	år

56-60	år

61-65	år

66	<	år

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

>15-20	år

21-25	år

26-30	år

31-35	år

36-40	år

41-45	år

46-50	år

51-55	år

56-60	år



Kvinnors	användning	av	sportbehå.

2	/	25

1,14% 4

0,00% 0

Totalt 352
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Kvinnors	användning	av	sportbehå.
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55,77% 198

3,38% 12

11,55% 41

3,66% 13

9,01% 32

6,76% 24

5,35% 19

40,56% 144

Q2	Vilken	typ	av	fysisk	aktivitet	utför	du
mest?	Välj	max	2	alternativ.

Svarade:	355	 Hoppade	över:	1
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Kvinnors	användning	av	sportbehå.

4	/	25

15,77% 56

9,58% 34

19,15% 68

Totalt	antal	svarande:	355

# Annat	(vänligen	ange) Datum

1 Jympa 2014-04-24	22:54

2 Powerwalk 2014-04-24	21:25

3 Step	och	core 2014-04-24	19:53

4 kettlebell 2014-04-24	17:42

5 längdskidor 2014-04-24	17:05

6 Power	walk 2014-04-23	09:22

7 Cirkelträning 2014-04-22	18:24

8 Pass	på	gym 2014-04-21	18:36

9 powerwalk 2014-04-17	14:56

10 Powerwalks 2014-04-17	09:43

11 Klättring 2014-04-16	15:39

12 Simning 2014-04-16	15:33

13 Tennis 2014-04-16	15:07

14 Pilates,	flex,	core 2014-04-16	14:16

15 Stavgång 2014-04-16	12:46

16 tennis 2014-04-16	12:09

17 badminton,	cykel 2014-04-16	11:17

18 PowerWalk 2014-04-16	10:46

19 Jympa 2014-04-16	10:45

20 Motionscykling 2014-04-16	10:39

21 Crosstrainer 2014-04-16	10:24

22 powerwalk 2014-04-16	10:06

23 Poledance 2014-04-15	20:09

24 Mountain	bike 2014-04-15	18:53

25 promenader 2014-04-15	12:44

26 power	walk 2014-04-15	08:55

27 Jympa 2014-04-15	08:42

28 Klättring	på	klättervägg 2014-04-15	08:20

29 core 2014-04-15	08:15

30 jympa 2014-04-15	07:31

31 Promenad 2014-04-15	05:06

32 gång 2014-04-14	23:15

33 långpromenader 2014-04-14	22:38

Spinning

Aerobics

Annat	(vänligen	ange)



Kvinnors	användning	av	sportbehå.

5	/	25

34 Bodypump 2014-04-14	22:28

35 BodyPump 2014-04-14	21:29

36 powerwalk 2014-04-14	21:20

37 Promenad 2014-04-14	20:37

38 Thaiboxning 2014-04-14	20:36

39 Promenad 2014-04-14	19:55

40 Power	walk 2014-04-14	19:36

41 Powerwalks 2014-04-14	19:36

42 Gymnastik 2014-04-14	19:34

43 Crosstrainern	,	promenader 2014-04-14	19:12

44 Promenad 2014-04-14	19:10

45 Promad/joggning 2014-04-14	18:54

46 Stavgång	och	friskvård 2014-04-14	18:44

47 Indoor	walking 2014-04-14	18:43

48 Power	walks 2014-04-14	18:10

49 Power	walk 2014-04-14	17:42

50 Löpning 2014-04-14	17:41

51 Går	på	pass 2014-04-14	17:28

52 Indoorwalking 2014-04-14	17:28

53 Promenad 2014-04-14	17:27

54 Promenad 2014-04-14	16:47

55 Powerwalk 2014-04-14	16:44

56 Indoor	Walking 2014-04-14	16:41

57 Gympa 2014-04-14	16:05

58 Powerwalk	/ 2014-04-14	16:01

59 Cykling,	skidor 2014-04-14	15:47

60 promenader 2014-04-14	15:45

61 powerwalk 2014-04-14	15:39

62 promenad 2014-04-14	15:32

63 core 2014-04-14	15:26

64 Simning 2014-04-14	14:57

65 gympa.	friskis&svettis 2014-04-14	14:54

66 Cirkelträning 2014-04-14	14:52

67 Pilates 2014-04-14	14:38

68 Cirkelträning 2014-04-14	14:31
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2,82% 10

3,10% 11

11,83% 42

26,76% 95

29,86% 106

12,96% 46

7,89% 28

4,79% 17

Q3	Hur	ofta	utövar	du	denna	aktivitet/dessa
aktiviteter?

Svarade:	355	 Hoppade	över:	1

Totalt 355

En	gång	i
månaden

En	gång
varannan	vecka

En	gång	per
vecka

Två	gånger	per
vecka

Tre	gånger	per
vecka

Fyra	gånger
per	vecka

Fem	gånger	per
vecka

Mer	än	fem
gånger	per...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

En	gång	i	månaden

En	gång	varannan	vecka

En	gång	per	vecka

Två	gånger	per	vecka

Tre	gånger	per	vecka

Fyra	gånger	per	vecka

Fem	gånger	per	vecka

Mer	än	fem	gånger	per	vecka
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7,08% 25

59,49% 210

33,43% 118

Q4	Vilken	intensitetsnivå	har	denna
aktivitet/dessa	aktiviteter?

Svarade:	353	 Hoppade	över:	3

Totalt 353

Låg

Mellan

Hög

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Låg

Mellan

Hög
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4,79% 17

62,82% 223

32,11% 114

0,28% 1

Q5	Under	hur	lång	tid	tränar	du	per	tillfälle?
Svarade:	355	 Hoppade	över:	1

Totalt 355

# Annat	(vänligen	ange) Datum

1 60	prick! 2014-04-16	12:09

15-30	min

30-60	min

60-90	min

Annat
(vänligen	ange)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

15-30	min

30-60	min

60-90	min

Annat	(vänligen	ange)
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96,88% 341

3,13% 11

Q6	Använder	du	sportbehå?	Om	svaret	är
Nej,	vänligen	fortsätt	till	fråga	10.

Svarade:	352	 Hoppade	över:	4

Totalt 352

# Nej 	(vänligen	ange	varför) Datum

1 Funkar	bra	med	en	vanlig	BH 2014-04-23	14:33

2 har	bra	annan	bh 2014-04-16	15:31

3 inte	enkel	att	använda 2014-04-16	12:39

4 tycker	att	mina	vanliga	bygelbehaar	stottar	battre	an	de	sportbehaar	jag	haft.	vi l l 	anda	ge	min	asikt
vad	jag	tycker	ar	viktigt.	Smidigt	att	ta	pa	o	av	-	Stod	-	Justerbara	Axelband

2014-04-16	12:09

5 det	finns	inget	omklädningsrum	i	lokalerna.	Byter	om	på	en	l iten	toalett. 2014-04-16	10:13

6 - 2014-04-14	20:57

7 Har	ingen	bra	och	behöver	ingen 2014-04-14	20:37

8 Sports	bras	make	my	boobs	look	flat.	I	don't	feel	as	though	they	give	me	the	same	type	of	support,
as	there	is	no	wire	or	padding.

2014-04-14	19:31

9 behövs	inte	pga	storlek	på.... 2014-04-14	18:41

10 Har	ingen	eftersom	jag	inte	hittat	någon	med	bra	stöd	för	en	större	byst 2014-04-14	16:47

11 glömmer	bort 2014-04-14	15:41

Ja

Nej 	(vänligen
ange	varför)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Ja

Nej	(vänligen	ange	varför)
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40,06% 139

78,96% 274

76,66% 266

10,66% 37

27,95% 97

27,67% 96

4,90% 17

6,05% 21

Q7	Vilka	är	de	viktigast	egenskaper	för	din
sportbehå?	Välj	max	3	alternativ.

Svarade:	347	 Hoppade	över:	9

Totalt	antal	svarande:	347

# Annat	(vänligen	ange) Datum

1 Bekväm,	dvs	rätt	placerade	sömmar 2014-04-22	12:03

2 Kvalitén	(att	den	är	skön) 2014-04-21	18:36

3 att	den	är	skön	inte	skaver	någonstans 2014-04-17	14:56

4 de	flesta	sporbehån	är	för	urringade	med	ca	2-3cm	i	neckdrop	front. 2014-04-17	10:19

Smidig	att	ta
på	och	av

Passform

Stöd

Vaddering/shapi
ng

Fukttransport

Utseende	(färg
och	mönster)

Justerbara
axelband

Annat
(vänligen	ange)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Smidig	att	ta	på	och	av

Passform

Stöd

Vaddering/shaping

Fukttransport

Utseende	(färg	och	mönster)

Justerbara	axelband

Annat	(vänligen	ange)
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5 inte	för	stram	under	bysten 2014-04-17	08:25

6 Att	kunna	justera	vidden	kring	bröstkorgen 2014-04-16	15:39

7 Täcker	bra	styva	bröstvårtor 2014-04-16	13:45

8 Att	den	inte	kliar 2014-04-16	12:58

9 att	den	inte	begränsar	andningen,	alltså	inte	sitter	åt	i	solarplexus. 2014-04-16	10:13

10 Material	-	mjukt	och	skönt,	inte	för	"plastigt" 2014-04-16	10:07

11 Tjocka	band 2014-04-15	22:03

12 mjuk	och	bekväm 2014-04-15	05:06

13 Bill ig 2014-04-14	20:22

14 Att	man	kan	andas	in	riktigt 2014-04-14	17:26

15 bekväm 2014-04-14	17:20

16 sitta	tight,	inte	töjas	i	lodriktningen 2014-04-14	17:17

17 Känslan,	att	den	inte	ska	sitta	för	hårt	eller	kännas	för	tight	eller	obehaglig! 2014-04-14	17:01

18 Bekvämt 2014-04-14	16:35

19 Skön	att	ha	på 2014-04-14	16:13

20 Att	axelbanden	är	ti l lräckligt	breda	och	inte	skaver. 2014-04-14	15:51

21 bekväm 2014-04-14	15:39
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18,44% 64

40,92% 142

30,84% 107

9,80% 34

Q8	Hur	ofta	köper	du	en	ny	sportbehå?
Svarade:	347	 Hoppade	över:	9

Totalt 347

# Annat	(vänligen	ange) Datum

1 Sälkan 2014-04-24	22:54

2 i	stort	sett	aldrig 2014-04-24	20:01

3 Mer	sällan 2014-04-24	19:09

4 När	det	behövs	dvs	när	den	gamla	inte	håller	måttet	längre	enligt	ovan	nämnda	kriterier. 2014-04-24	17:10

5 mycket	sällan 2014-04-22	15:18

6 Fler	än	två	gånger	per	år. 2014-04-21	18:36

7 3-4	gånger	per	år 2014-04-17	10:19

8 alldeles	för	sällan,	pga	att	det	är	dyrt	med	bra	sportbh 2014-04-17	07:55

9 Svårt	att	hitta	sport	bh	så	jag	köper	sådana	som	passar	att	sporta	i 2014-04-16	15:52

10 Vid	behov. 2014-04-16	14:29

11 Skulle	köpa	oftare	om	jag	hittade	en	bra 2014-04-16	10:46

12 4-5ggr 2014-04-16	10:38

13 köper	flera	när	jag	hittar	en	bra 2014-04-16	10:31

Två	gånger	per
år

En	gånger	per
år

Varannat	år

Annat
(vänligen	ange)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Två	gånger	per	år

En	gånger	per	år

Varannat	år

Annat	(vänligen	ange)
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14 mer	åt	vart	tredje	år 2014-04-16	10:06

15 köper	i	klungor,	kanske	vart	fjärde	år.. 2014-04-15	14:42

16 Vart	5:e	år 2014-04-14	23:15

17 köper	nog	fler	än	två	per	år… 2014-04-14	22:38

18 Otroligt	sällan 2014-04-14	22:18

19 mer	sällan 2014-04-14	21:03

20 när	den	blir	sl iten 2014-04-14	19:45

21 Har	bara	hittat	en	så	den	håller	jag	fast	vid 2014-04-14	19:10

22 aldrig 2014-04-14	18:41

23 En	gång	i	l ivet	har	jag	köpt	en	dålig 2014-04-14	16:47

24 Väldigt	sällan.	Vart	tredje	år	kanske. 2014-04-14	16:35

25 När	den	tappat	sina	ursprungliga	egenskaper 2014-04-14	16:24

26 Har	2	stycken	gamla	jag	använt	väldigt	länge... 2014-04-14	16:05

27 har	många	gamla 2014-04-14	16:04

28 var	5:e	år 2014-04-14	15:45

29 ungefär	5	gånger	per	år 2014-04-14	15:44

30 4	g/år 2014-04-14	15:32

31 kanske	1	gång	vart	femte	år 2014-04-14	15:00

32 När	det	behövds 2014-04-14	14:57

33 Senaste	för	4	år	sedan... 2014-04-14	14:47

34 Var	tredje	månad	ungefär. 2014-04-14	14:31
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Q9	Från	vilket	märke	är	din	sportbehå?
Svarade:	320	 Hoppade	över:	36

# Svar Datum

1 Casall	Shock	absorber 2014-04-25	17:19

2 Casall	för	löpning	HM	för	yoga	(dock	ej	så	bra	fukttransport) 2014-04-25	03:05

3 Fila 2014-04-24	21:25

4 Nike,	stayup, 2014-04-24	20:25

5 vet	ej	:( 2014-04-24	20:01

6 Better	Bodies 2014-04-24	19:53

7 Soc,	Adidas,	bil l igt	skit	från	Ullared 2014-04-24	19:44

8 Champion 2014-04-24	19:09

9 bla	aclima 2014-04-24	18:56

10 Abecita 2014-04-24	18:42

11 Nike 2014-04-24	18:18

12 Vet	ej 2014-04-24	18:18

13 Stayinplace 2014-04-24	18:15

14 Casall	Nike 2014-04-24	18:03

15 Pierre	Robert	och	new	body 2014-04-24	17:42

16 Nike 2014-04-24	17:38

17 Champion 2014-04-24	17:36

18 H&M 2014-04-24	17:24

19 Lindex. 2014-04-24	17:10

20 Röhnisch	stay	in	place	newbody	(inte	nöjd) 2014-04-24	17:05

21 odlo 2014-04-24	16:57

22 Champion	och	hm 2014-04-24	16:48

23 Minns	inte...	Swegmark? 2014-04-24	16:44

24 Casall 2014-04-24	16:42

25 H&M 2014-04-23	16:14

26 Stay	in	place 2014-04-23	12:48

27 Swegmark 2014-04-23	09:22

28 Newbody 2014-04-23	08:22

29 Lindex 2014-04-22	18:24

30 Victoria	Secret,	Old	navy 2014-04-22	18:23

31 H&M 2014-04-22	15:18

32 Casall 2014-04-22	15:06

33 KappAhl 2014-04-22	14:54

34 nike,	kommer	ej	ihåg	namnet	nu	men	jättebra	bh	som	är	stickade	i	ett	(ej	cut	&	sewn)	som	en
shapingprodukt

2014-04-22	13:08
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35 New	body	(är	de	jag	gil lar	mest	och	har	flest	av)	Röhnisch	H&M 2014-04-22	12:03

36 Lindex! 2014-04-22	10:52

37 Shock	absorber 2014-04-22	09:19

38 Nike 2014-04-22	08:41

39 Champion 2014-04-21	22:17

40 Har	sportbehåar	från	många	olika	märken,	men	främst	är	de	från	H&M	och	Forever21. 2014-04-21	18:36

41 HM 2014-04-20	19:45

42 Ena	ev	från	rönish.	Andra	har	jag	ingen	aning	om 2014-04-20	11:33

43 Adidas,	nike 2014-04-18	22:17

44 KappAhl 2014-04-17	14:56

45 Trofé,	Swegmark 2014-04-17	11:20

46 New	Body	och	Lindex 2014-04-17	11:14

47 Den	jag	har	nu	är	jättebra	för	mig.	Har	stor	byst,	l i ten	rund	ryggen.	Har	varit	svårt	att	hitta	någon
som	sitter	bra	och	ger	stöd.	Inköpt	på	Stadium	,	märke	Shock	Abserver.

2014-04-17	10:52

48 Kappahl,H&M,Nike,Hummel. 2014-04-17	10:19

49 NewBody 2014-04-17	09:43

50 Nike 2014-04-17	09:43

51 Nike 2014-04-17	09:28

52 Nike 2014-04-17	08:36

53 Peak	Performance	och	Nike 2014-04-17	08:25

54 Nike,	H&M 2014-04-17	08:08

55 Lindex 2014-04-17	07:55

56 New	Body,	Röhnisch,	Stay	in	Place 2014-04-17	07:43

57 olika 2014-04-16	15:52

58 Casall	och	Everest 2014-04-16	15:39

59 KappAhl	mm 2014-04-16	15:33

60 Kappahl 2014-04-16	15:32

61 Soc,	Kappahl	och	HM 2014-04-16	15:25

62 Stay	in	place 2014-04-16	15:24

63 Victoria	Secret 2014-04-16	15:07

64 En	från	H&M,	en	från	Newbody	och	en	från	Gekås	(varierar	vilken	som	används). 2014-04-16	14:29

65 Casall 2014-04-16	14:16

66 casal 2014-04-16	13:48

67 Adidas	och	Stay	in	place. 2014-04-16	13:45

68 New	Body 2014-04-16	13:35

69 Peak	P,	Casall,	Stay	in	Place 2014-04-16	13:09

70 H&M 2014-04-16	12:58

71 Kappahl	och	NIKE 2014-04-16	12:46

72 Röhnisch 2014-04-16	12:46

73 xxxxxxx 2014-04-16	12:39
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74 H&M 2014-04-16	12:26

75 Abecita,	Swegmark,	Champion,	KappAhl 2014-04-16	12:16

76 casall;	soc 2014-04-16	12:10

77 newbody 2014-04-16	12:05

78 Swegmarks 2014-04-16	11:45

79 KappAhl 2014-04-16	11:17

80 MXDC 2014-04-16	11:02

81 Stayinplace 2014-04-16	10:45

82 Champion,	SOC 2014-04-16	10:39

83 Nike 2014-04-16	10:38

84 vet	ej 2014-04-16	10:31

85 Gina	Tricot,	KappAhl 2014-04-16	10:24

86 Nike,	Adidas. 2014-04-16	10:13

87 Stay	in	place 2014-04-16	10:09

88 Casall,	H&M 2014-04-16	10:07

89 Köpt	på	sportaffär	men	minns	inte	vilket	märke.	Det	är	inte	viktigt	i	sammanhanget. 2014-04-16	10:06

90 Cassal,	H&M 2014-04-16	09:48

91 Varierar	men	ofta	Nike 2014-04-16	08:18

92 Nike 2014-04-16	00:56

93 Champion	och	nike 2014-04-15	22:13

94 Nike	Stay	in	place 2014-04-15	22:03

95 Victoria's	secret,	lulu	lemon,	nike,	cotton	on 2014-04-15	21:01

96 nike 2014-04-15	20:41

97 Hm,	VS 2014-04-15	20:09

98 Nike,	stay	in	place,	icebreaker 2014-04-15	18:53

99 Gkås,	primark 2014-04-15	18:47

100 Lindex 2014-04-15	16:51

101 swedmark	eller	nått	sånt	heter	de	jag	har	flest	av 2014-04-15	14:42

102 Adidas	HM	sport 2014-04-15	14:04

103 stadium	tror	jag 2014-04-15	13:21

104 Stay	in	place	Nike	Rönnish 2014-04-15	12:50

105 reebook 2014-04-15	12:44

106 H&M 2014-04-15	12:33

107 Stay	in	place 2014-04-15	12:21

108 Nike 2014-04-15	10:29

109 Sport	Swe 2014-04-15	10:29

110 Har	flera	stycken,	bland	annat	från	soc,	och	några	från	england 2014-04-15	10:21

111 Hm	sport,	soc,	nike 2014-04-15	10:05

112 H&M,	Gina	tricot,	newbody 2014-04-15	09:41

113 Röhnisch 2014-04-15	09:20
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114 Stay	in	place 2014-04-15	09:18

115 Casall,	stay	in	place 2014-04-15	09:17

116 Casall,	Nike,	Champion 2014-04-15	08:56

117 casall 2014-04-15	08:55

118 newbody 2014-04-15	08:52

119 Stay	in	place 2014-04-15	08:42

120 Vet	ej 2014-04-15	08:42

121 HM	och	Gina	Tricot 2014-04-15	08:37

122 Ullared 2014-04-15	08:32

123 stay	in	place	och	champion 2014-04-15	08:32

124 Nike,	Casall 2014-04-15	08:20

125 Vet	ej 2014-04-15	08:16

126 Vet	ej 2014-04-15	08:15

127 New	Body 2014-04-15	08:01

128 Nike	och	en	från	gekås 2014-04-15	07:59

129 H&m 2014-04-15	07:31

130 Soc 2014-04-15	07:11

131 New	line,	adidas,	shape,	casall, 2014-04-15	06:24

132 Vet	ej 2014-04-15	05:06

133 H&M 2014-04-15	00:33

134 swegmarks 2014-04-15	00:25

135 Hm 2014-04-15	00:18

136 Nike,	shock	absorber,	h&m 2014-04-15	00:10

137 New	balance 2014-04-15	00:05

138 Vet	ej,	olika	märken 2014-04-14	23:29

139 Change 2014-04-14	23:15

140 Nike 2014-04-14	22:53

141 h&m 2014-04-14	22:53

142 stay	in	place,	nike,	new	body,	m.m 2014-04-14	22:38

143 Blandat 2014-04-14	22:28

144 Glammom	o	Newbody 2014-04-14	22:18

145 H&M 2014-04-14	22:18

146 DeVal 2014-04-14	21:54

147 Casall 2014-04-14	21:53

148 Nike,	newbody,	röhnicsh,	stay	in	place 2014-04-14	21:52

149 Nike 2014-04-14	21:43

150 Shock	Absorber 2014-04-14	21:29

151 Stayinplace 2014-04-14	21:23

152 lindex 2014-04-14	21:20

153 trofé 2014-04-14	21:03
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154 H&M 2014-04-14	21:01

155 SOC	och	H&M 2014-04-14	20:37

156 Nike 2014-04-14	20:36

157 Gina	tricot 2014-04-14	20:34

158 Nike 2014-04-14	20:30

159 Nike,	alla	3 2014-04-14	20:30

160 Nike	och	H&M 2014-04-14	20:27

161 H&m,	soc 2014-04-14	20:22

162 H&M 2014-04-14	20:12

163 olika 2014-04-14	20:07

164 Minns	ej 2014-04-14	19:55

165 Casall,	stayinplace,	Nike 2014-04-14	19:54

166 Hm,	Åhléns 2014-04-14	19:51

167 Gina	tricot 2014-04-14	19:46

168 lindex 2014-04-14	19:45

169 Nike,	new	body 2014-04-14	19:42

170 H&M	och	Champion 2014-04-14	19:39

171 Nike,	Casall,	HM 2014-04-14	19:37

172 Nike 2014-04-14	19:37

173 Åhlens 2014-04-14	19:36

174 Newbody,	sweamark,	equipe 2014-04-14	19:34

175 H&M 2014-04-14	19:31

176 Shock	absorber 2014-04-14	19:31

177 Hm 2014-04-14	19:18

178 Soc 2014-04-14	19:12

179 Vet	ej 2014-04-14	19:10

180 Nike 2014-04-14	19:05

181 Swegmark 2014-04-14	18:58

182 Nike 2014-04-14	18:54

183 casall 2014-04-14	18:54

184 Köpt	på	Ullared	:-) 2014-04-14	18:52

185 Casall	och	newbody 2014-04-14	18:43

186 La	Perla	om	jag	köpt 2014-04-14	18:41

187 Soc	och	new	body 2014-04-14	18:28

188 Casall	och	Newbody 2014-04-14	18:27

189 hm 2014-04-14	18:24

190 Nike 2014-04-14	18:23

191 Nike 2014-04-14	18:15

192 Nike,	Adidas. 2014-04-14	18:13

193 Nike 2014-04-14	18:10
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194 Vet	ej 2014-04-14	18:08

195 Casall,	Reebok 2014-04-14	18:06

196 Nike 2014-04-14	18:06

197 Vet	ej 2014-04-14	18:03

198 Adidas 2014-04-14	17:55

199 Olika,	senaste	fr	hm 2014-04-14	17:47

200 Nike	New	Body 2014-04-14	17:44

201 Stay	in	place	Salming 2014-04-14	17:42

202 abecita 2014-04-14	17:42

203 Casall 2014-04-14	17:41

204 Soc 2014-04-14	17:28

205 Triumph	och	HM 2014-04-14	17:28

206 Newbody 2014-04-14	17:27

207 Vet	ej 2014-04-14	17:26

208 HM,	l index 2014-04-14	17:20

209 Rönish,	pierre	robert,	H&M 2014-04-14	17:17

210 Newbody 2014-04-14	17:10

211 Nike 2014-04-14	17:09

212 New	Body 2014-04-14	17:08

213 Nike 2014-04-14	17:06

214 Drop	of	mindfullnes 2014-04-14	17:02

215 Triumph 2014-04-14	17:01

216 Nike 2014-04-14	17:00

217 champion 2014-04-14	16:59

218 Soc 2014-04-14	16:55

219 Nike,	gina	tricot,	craft 2014-04-14	16:53

220 Det	står	inget	märke	på	den,	men	den	är	köpt	på	gekås. 2014-04-14	16:49

221 Newbody,	Pierre	Robert 2014-04-14	16:48

222 Vet	ej 2014-04-14	16:47

223 Abecita 2014-04-14	16:44

224 En	är	från	Intersport,	tror	det	är	deras	egna	märke.	Sen	har	jag	en	från	Nike	och	en	från	Gina	Tricot
Active.

2014-04-14	16:41

225 Lindex,	H&M,	soc 2014-04-14	16:40

226 Nike 2014-04-14	16:39

227 De	jag	använder	mest	är	en	från	Champion	(köpt	på	stadium)	och	en	från	Ullared,	vet	ej	märke. 2014-04-14	16:36

228 Stay	in	Place 2014-04-14	16:35

229 Ofta	någon	vanlig	klädkedja,	tex	Lindex	eller	HM 2014-04-14	16:35

230 Nike	och	newbody 2014-04-14	16:35

231 H&M 2014-04-14	16:34

232 New	body 2014-04-14	16:32
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233 Soc 2014-04-14	16:32

234 Nike,	H&m,	stay	in	place 2014-04-14	16:31

235 hilfiger 2014-04-14	16:30

236 Lindex,	stadium 2014-04-14	16:27

237 Nike 2014-04-14	16:27

238 stay	in	place,	soc,	hm,	new	body 2014-04-14	16:26

239 Nike 2014-04-14	16:25

240 Adidas 2014-04-14	16:24

241 Champion 2014-04-14	16:22

242 H&M 2014-04-14	16:21

243 H&M,	Lindex 2014-04-14	16:21

244 Nike,	röhnisch,	New	body,	casall 2014-04-14	16:17

245 Newbody 2014-04-14	16:16

246 Nike,	soc	och	newline 2014-04-14	16:13

247 Change 2014-04-14	16:13

248 New	body,	casall,	Pierre	Rober,	mfl 2014-04-14	16:10

249 StayInPlace 2014-04-14	16:07

250 Casall,	H&M 2014-04-14	16:07

251 Nike	och	H&M 2014-04-14	16:06

252 Nike,	Adidas 2014-04-14	16:05

253 Change 2014-04-14	16:04

254 H&M 2014-04-14	16:04

255 stay	i	place,	nike 2014-04-14	16:04

256 Champion 2014-04-14	16:02

257 Stay	in	place 2014-04-14	16:01

258 Pierre	robert 2014-04-14	16:01

259 Stay	in	Shape	och	H&M 2014-04-14	15:58

260 Casall 2014-04-14	15:57

261 monki 2014-04-14	15:57

262 Nike,	l index	egna	märke 2014-04-14	15:56

263 Newbody 2014-04-14	15:55

264 Craft 2014-04-14	15:55

265 Casall 2014-04-14	15:54

266 Nike	&	Adidas 2014-04-14	15:52

267 Pierre	Robert 2014-04-14	15:51

268 Casall,	gina	tricot,	l index 2014-04-14	15:49

269 Berlei,	Freya,	Panache,	Shock	absorber 2014-04-14	15:47

270 Nike,	VSX/Victoria	secret,	Ginatricot,	H&M 2014-04-14	15:46

271 Nike	&	H&M 2014-04-14	15:46

272 H&M 2014-04-14	15:45



Kvinnors	användning	av	sportbehå.

21	/	25

273 Nike 2014-04-14	15:44

274 H&M,	Gina	tricot,	Lindex 2014-04-14	15:44

275 Change 2014-04-14	15:39

276 Gekås,	hm 2014-04-14	15:39

277 nike	och	newbody 2014-04-14	15:37

278 Swegmarks 2014-04-14	15:35

279 swegmark 2014-04-14	15:35

280 Stay	in	place 2014-04-14	15:34

281 Nike/HM/Gina	tricot 2014-04-14	15:32

282 Halens 2014-04-14	15:32

283 Shock	absorber 2014-04-14	15:31

284 H&M 2014-04-14	15:30

285 nike 2014-04-14	15:26

286 Stay	up 2014-04-14	15:21

287 Nike	och	"stay	in	place" 2014-04-14	15:20

288 Hm	stadium 2014-04-14	15:18

289 Adidas	Lindex	Hm	Nike 2014-04-14	15:16

290 bl.a.	Swegmark	och	newbody 2014-04-14	15:16

291 Röhnisch 2014-04-14	15:15

292 HM,	Nike 2014-04-14	15:15

293 Under	armour 2014-04-14	15:05

294 Shock	absorber 2014-04-14	15:02

295 HM 2014-04-14	15:01

296 Reebok,	Lindex 2014-04-14	15:00

297 Newbody 2014-04-14	15:00

298 Stay	in	place	och	Röhnisch 2014-04-14	14:59

299 H&M 2014-04-14	14:59

300 H&m 2014-04-14	14:57

301 HM 2014-04-14	14:57

302 newbody	och	soc	har	flera 2014-04-14	14:54

303 Nike 2014-04-14	14:54

304 H&M 2014-04-14	14:52

305 hm 2014-04-14	14:52

306 VSX.	Victoria	secret	sports	bra. 2014-04-14	14:48

307 Adidas 2014-04-14	14:48

308 NIKE	HELLY	HANSEN 2014-04-14	14:47

309 Nike	Soc 2014-04-14	14:46

310 Casall 2014-04-14	14:38

311 Ullared. 2014-04-14	14:38

312 New	Body 2014-04-14	14:38
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313 Vet	ej 2014-04-14	14:34

314 NewBody,	Pierre	Robert,	H&M 2014-04-14	14:33

315 H&M 2014-04-14	14:31

316 Newbody 2014-04-14	14:31

317 Nike,	H&M 2014-04-14	14:31

318 Hm,	nike 2014-04-14	14:31

319 Newbody,	Nike 2014-04-14	14:29

320 Casall,	Gina	Tricot 2014-04-14	14:27
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43,39% 151

52,30% 182

51,15% 178

11,78% 41

10,63% 37

15,80% 55

Q10	Vilka	svårigheter	ser	du	med	att	köpa
en	sportbehå?	Välj	max	3	alternativ.

Svårigheter	kring..
Svarade:	348	 Hoppade	över:	8

Totalt	antal	svarande:	348

# Annat	(vänligen	ange) Datum

1 Svårt	att	hitta	i	ekologiska	material 2014-04-25	03:05

2 Hur	skön	den	är 2014-04-24	20:01

3 Inga 2014-04-24	17:24

4 skön	att	ha	på	sig,	precis	som	vilken	annan	produkt	som	helst	så	skall	det	vara	bekväm	o	kännas	rätt,
kommentar	kring	KA	sportbh:	resåren	sitter	för	långt	ner	under	bysten	samt	resåren	för	hård/tight	inte
ti l lräckligt	bra	elast	för	att	både	hålla	på	plats	men	samtidigt	vara	bekväm

2014-04-22	13:08

5 Bra	konstruktion	som	inte	skaver 2014-04-22	12:03

6 Ingen	svårighet. 2014-04-21	18:36

Rätt	storlek

Rätt	modell
för	din	byst

Rätt	stöd	för
ämnad	aktiv itet

Produktinformat
ion

Kunskap	hos
personal

Annat
(vänligen	ange)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

Rätt	storlek

Rätt	modell	för	din	byst

Rätt	stöd	för	ämnad	aktivitet

Produktinformation

Kunskap	hos	personal

Annat	(vänligen	ange)
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7 Hitta	en	som	sitter	lagom	hårt	och	är	lätt	att	ta	på 2014-04-17	14:56

8 En	del	blir	väldigt	korta	under	bysten 2014-04-17	11:14

9 för	urringad	fram 2014-04-17	10:19

10 Utan	öppning	i	ryggen	är	den	väldigt	svår	at	få	på	om	den	skall	sitta	riktigt	bra 2014-04-16	16:02

11 Til lräckligt	tight	runt	bröstkorgen	+	passa	störe	byst 2014-04-16	15:39

12 Inga	större	svårigheter 2014-04-16	15:33

13 Att	kombinera	dessa	tre	punkter;	lätt	att	ta	på,	bra	passform	o	bra	stöd	känns	klurig.	Den	jag	har	nu
är	bra	stöd,	krånglig	att	få	på	trots	knäppning	bak!

2014-04-16	15:32

14 Ingen	svårighet 2014-04-16	15:24

15 Hittad	formpressad	och	vadderad	kupa 2014-04-16	15:07

16 Ingen	svårighet 2014-04-16	13:35

17 Svårt	att	avgöra	före	användning	hur	mycket	bröstvårtorna	kommer	att	synas	igenom. 2014-04-16	12:58

18 upplever	det	svart	att	fa	ihop	storre	kupstorlek	med	liv	omfang,	blir	latt	sladdrigt	under	byst 2014-04-16	12:09

19 skön 2014-04-16	10:45

20 vadderad 2014-04-16	10:38

21 Passform,	vil l 	inte	att	brösten	ska	se	ut	som	en	l impa 2014-04-16	10:31

22 Oftast	svåra	att	ta	på	sig. 2014-04-16	10:13

23 svårt	att	hitta	en	modell	med	smal	omkrets	och	stor	kupa	(även	om	det	inte	är	byglar/kupor	utan
"toppmodell")

2014-04-16	10:09

24 Brukar	inte	ha	några	svårigheter	med	val	av	sportbehå 2014-04-16	08:18

25 Inga	svårigheter 2014-04-16	00:56

26 Att	de	är	vadderade 2014-04-15	21:01

27 Pris 2014-04-15	14:04

28 finns	bara	syntetmaterial	att	välja	på 2014-04-15	09:20

29 Svårt	att	känna	direkt	om	den	kommer	att	skava	på	ex	axlar. 2014-04-15	09:18

30 komfort 2014-04-15	08:55

31 Kommentar	på	rätt	storlek:	har	större	byst	men	är	inte	jättestor	runt	så	är	svårt	att	hitta	en	som	ger
bra	stöd	och	samtidigt	är	tight

2014-04-15	08:32

32 Bekvämlighet 2014-04-15	07:11

33 Bekvämlighet	och	naturl igt	material 2014-04-15	05:06

34 Dess	komfort,	ofta	skavande	material	på	axelband	o.dyl 2014-04-15	00:33

35 Passform.	Sitter	nästan	Alltid	för	högt	upp	i	armhålan	och	skaver	vid	löpträning/rörelse 2014-04-15	00:18

36 Att	den	är	skön	när	man	tränar	och	inte	bara	när	man	provar 2014-04-14	23:29

37 Har	stora	bröst	och	måste	ha	en	vanlig	BH	under	min	sportbehå	för	att	det	inte	ska	göra	ont	i
brösten	när	jag	springer.

2014-04-14	21:03

38 har	inte	upplevt	några	svårigheter. 2014-04-14	20:30

39 har	inga	problem	med	det 2014-04-14	19:45

40 Pris!! 2014-04-14	19:37

41 I've	not	been	shopping	for	sports	bras	for	many	years	as	I	don't	l ike	them	:) 2014-04-14	19:31

42 Svårt	att	hitta	någon	som	ger	ti l lräckligt	med	stöd. 2014-04-14	18:43

43 vil latt	den	skär	in	i	kroppen	vid	armhålan 2014-04-14	17:17
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44 Att	den	sitter	bekvämt	och	ej	för	hårt	och	samtidigt	ger	bra	stöd 2014-04-14	17:01

45 Pris 2014-04-14	16:10

46 Tråkig	utgift 2014-04-14	16:07

47 Rätt	modell	för	kroppsform	i	förhållande	ti l l 	byst,	har	större	byst	men	har	l i ten	omkrets	under	byst
och	l iten	axelbredd

2014-04-14	16:01

48 ful 2014-04-14	15:57

49 Rätt	färg	och	bra	kvalitet 2014-04-14	15:52

50 Bra	axelband	som	inte	skaver 2014-04-14	15:51

51 Att	få	bra	fukttransport 2014-04-14	15:46

52 Jag	har	l i ten	byst	och	vil l 	känna	mig	bekväm	samtidigt	som	jag	vil l 	behålla	l i te	form	vilket	kan	vara
svårt	med	många	sportbhåer.

2014-04-14	15:30

53 pengar 2014-04-14	14:57

54 Att	den	ska	vara	ti l lräckligt	bred	under	armen	-	inte	sluta	för	högt	upp	utan	sitta	som	ett	brett	band
även	under	bysten.

2014-04-14	14:38

55 Inget	spec 2014-04-14	14:31



 

Bilaga 2 – Konkurrentanalys 

Denna konkurrentanalys redovisar utbudet av sportbehåar hos konfektionsföretagen KappAhl, 

H&M, Lindex och Stadium. Analysen redogör inte mer än företagens egna varumärken, vilket 

innebär att analysen endast redovisar Stadiums eget varumärke SOC. Informationen hämtades på 

internet den 15 april, 2014 och i butik den 23 april, 2014. Efter besöket i butik kontrollerades 

hemsidorna återigen för eventuella uppdateringar, detta skedde den 24 april, 2014. 

 

KappAhl 

Antal modeller: 4 

Kategoriseringar: Inga 

                   Vilka: - 

                   Hur många: -  

KappAhl Modell 1                                                                          

Material: 92% nylon, 8% elastan 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 2 

Knäppning: - 

Storlek: 32/34, 36/38, 40/42, 44/46 

Pris: 149 kr 

Produktinformation Internet: 

- Lätt stöd 

- Seamfree 

- Regelbara axelband 

- Brottarrygg 

  

KappAhl Modell 2 

Material: 92% nylon, 8% elastan 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 1 

 

 

Knäppning: - 

Storlek: S/M, L/XL, XXL/XXXL 

Pris: 149 kr 

Produktinformation internet: 

- Soft bh 

- Utan sömmar 

- Brottarrygg 

  

KappAhl Modell 3 

Material: 90% polyester, 10% elastan 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 2 

Knäppning: - 

Storlek: 32/34, 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 

Pris: 179 kr 

Produktinformation internet: 

- Lättare stöd 

- Fodrad 

- Brottarrygg  



 

 

KappAhl Modell 4 

Material: 48% polyester, 37% polyamid, 

15% elastan 

Tvättråd: Handtvätt 

Färgställningar/Mönster: 1 

Knäppning: Bak 

Storlek: 75B - 85D 

 

Pris: 199 kr 

Produktinformation internet: 

- Bygel 

- Lätt vadderade kupor 

- Brottarrygg med knäppning 

- Vadderade och regelbara axelband 

 

 

Produktinformation butik 

I butik framgår ingen produktinformation om varken stöd eller egenskaper, förutom produktens 

material och tvättråd. 

 

 

H&M 

Antal modeller: 6 st 

Kategoriseringar: 3 st 

                   Vilka: Low Support, Medium Support, High Support 

                   Hur många: 3 st Low Support, 2 st Medium Support, 1 st High Support 

 

 H&M Modell 1 

Low Support 

Material: 55% polyamid, 37% polyester, 8% 

elastan 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 3 

Knäppning: - 

Storlek: XS - L 

Pris: 149 kr 

Produktinformation internet: 

- Snabbtorkande 

- Lätt vadderade kupor 

- Uttagbara inlägg 

 

- Smala axelband 

- Brottarrygg 

- Regelbara axelband i ryggen 

- Fodrad fram 

- Lätt stöd 

   

H&M Modell 2 

Low Support 

Material: 95% polyamid, 5% elastan 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 2 

Knäppning: - 

Storlek: XS - L 



 

 

Pris: 149 kr 

Produktinformation internet: 

- Snabbtorkande 

- Helfodrad 

- Brottarrygg 

- Seamless 

- Lätt stöd 

 

H&M Modell 3 

Low Support 

Material: 95% polyamid, 5% elastan 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 5 

Knäppning: - 

Storlek: XS - XL 

Pris: 149 kr 

Produktinformation internet: 

- Snabbtorkande 

- Lätt vadderade kupor 

- Uttagbara inlägg 

- Regelbara axelband 

- Seamless 

- Helfodrad 

- Lätt stöd 

  

H&M Modell 4 

Medium Support 

Material: 91% polyester, 9% elastan 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 6 

Knäppning: - 

Storlek: XS - L 

Pris: 99 kr 

Produktinformation internet: 

- Snabbtorkande 

- Ventilerande meshparti bak 

- Helfodrad 

- Brottarrygg 

- Medium stöd 

  

H&M Modell 5 

Medium Support 

Material: 91% polyester, 9% elastan 

Färgställningar/Mönster: 3 

Knäppning: - 

Storlek: XS - L 

Pris: 199 kr 

Produktinformation internet: 

- Snabbtorkande 

- Ventilerande meshparti bak 

- Lätt vadderade kupor 

- Brottarrygg 

- Helfodrad 

- Stadig 

- Medium stöd 

   

H&M Modell 6 

High Support 

Material: 53% polyamid, 38% polyester, 9% 

elastan 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 2 



 

 

Knäppning: Bak 

Storlek: XS - L 

Pris: 249 kr 

Produktinformation internet: 

- Snabbtorkande 

- Stadig 

- Lät vadderade kupor 

- Breda vadderade och regelbara axelband 

- Brottarrygg med utskuret parti 

- Regelbar knäppning bak 

- Fodrad fram 

- Extra bra stöd 

 

 

Produktinformation butik 

H&M:s utbud i butik är nästintill identiskt med det som visas på deras hemsida och webbshop. 

Det som skiljer dem åt är att modellen High Suport enbart finns på webbshopen. I butik kan 

skyltningen av produkterna anses vara rörig. Det är svårt att förstå vilka egenskaper respektive 

modell har. Informationen för Low Support och Medium Support är felaktigt placerade. Detta gör 

det svårt för kunden att hitta rätt modell. Sportbehåarnas etiketter ser olika ut, vilket gör det 

svårare att jämföra modellerna. Det är svårt att avgöra om detta är syftet eller om det helt enkelt 

beror på att det är olika kollektioner. 

  

Lindex 

Antal modeller: 8 st 

Kategoriseringar: 3 st 

                   Vilka: Lätt stöd, Medelstarkt stöd, Maximalt stöd 

                   Hur många: 3 Lätt stöd, 3 Medelstarkt stöd, 2 Maximalt stöd 

 

Lindex Modell 1 

Lätt stöd 

Material: 92% polyamid, 8% elastan 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 4 

Knäppning: - 

Storlek: XS - L 

Pris: 129 kr 

 

Produktinformation internet: 

- Mjuk, stretchig bh 

- Tunna korslagda axelband 

  

Lindex Modell 2 

Lätt stöd 

Material: 92% polyamid, 8% elastan 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 



 

 

Färgställningar/Mönster: 1 

Knäppning: - 

Storlek: S - L 

Pris: 129 kr 

Produktinformation internet: 

- Mjuk, stretchig bh 

- Lätt stöd 

- Tunna korslagda axelband   

 

Lindex Modell 3 

Lätt stöd 

Material: 87% polyamid, 8% elastan, 5% 

polyester 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 2 

Knäppning: - 

Storlek: XS - L 

Pris: 129 kr 

Produktinformation internet: 

- Mjuk, stretchig bh 

- Lätt stöd 

- Tunna korslagda axelband 

  

 Lindex Modell 4 

Medelstarkt stöd 

Material: 53% polyamid, 39% polyester, 8% 

elastan 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 1 

Knäppning: - 

Storlek: XS - L 

Pris: 149 kr 

Produktinformation internet: 

- Ovadderad 

- Andande material 

- Fuktabsorberande material 

- Brottarrygg 

- Medelstarkt stöd för medel till högintensiv 

träning 

- Maximal komfort 

  

 Lindex Modell 5 

Medelstarkt stöd 

Material: 77% polyamid, 23% elastan 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 2 

Knäppning: Hyske- och hakeknäppning 

Storlek: 70B - 80C 

Pris: 249 kr 

Produktinformation internet: 

- Vadderad 

- Formpressade kupor 

- Andande material 

- Fuktabsorberande material 

- Brottarrygg 

- Medelstarkt stöd för medel till högintensiv 

träning 

- Maximal komfort 

  

Lindex Modell 6 

Medelstarkt stöd 

Material: 86% polyamid, 14% polyester 



 

 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 2 

Knäppning: - 

Storlek: XS - L 

Pris: 149 kr 

Produktinformation internet: 

- Ovadderad 

- Andande material 

- Fuktabsorberande material 

- Brottarrygg med nät 

- Medelstarkt stöd för medel till högintensiv 

träning 

- Maximal komfort 

  

Lindex Modell 7 

Maximalt stöd 

Material: 86% polyamid, 14% elastan 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 1 

Knäppning: Hyske- och hakeknäppning 

Storlek: 75D - 85E 

Pris: 249 kr 

Produktinformation internet: 

- Ovadderad 

- Vanlig bh-knäppning bak 

- Vadderade axelband 

- Justerbara/omplaceringsbara axelband 

- Maximalt stöd för högintensiv träning  

  

Lindex Modell 8 

Maximalt stöd 

Material: 86% polyamid, 14% elastan 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 2 

Knäppning: Hyske- och hakeknäppning 

Storlek: 75B - 85E 

Pris: 249 kr 

Produktinformation internet: 

- Ovadderad 

- Vanlig bh-knäppning bak 

- Vadderade axelband 

- Justerbara/omplaceringsbara axelband 

- Maximalt stöd för högintensiv träning 

  

 

Produktinformation butik 

I butik har Lindex samma kategorisering som den angiven på deras webbshop, dock är 

begreppen översatta till engelska. De olika kategorierna presenteras i en kort informationsguide, 

där det finns en kortare beskrivning av vilken intensitet av träning vardera kategori är ämnad för. 

  

  



 

 

Stadium 

Antal modeller: 4 st 

Kategoriseringar: 3 st 

            Vilka: Lågintensivt stöd, Medelintensivt stöd, Stöd för liten till medelstor byst 

Hur många: 1 st Lågintensivt stöd, 2 st Medelintensivt stöd, 1st Stöd för  

liten till medelstor byst 

 

Stadium Modell 1 

Stöd för liten till medelstor byst 

Material: Tactel Aquator, ingen mer specific 

information angiven. 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 5 

Knäppning: - 

Storlek: 34 - 42 

Pris: 199 kr 

Produktinformation internet: 

- För liten till medelstor byst 

- Två-lagerskonstruktion framtill för bättre 

support och komfort 

- TCS Air, för bra andningsfunktion 

- Brottarrygg 

  

Stadium Modell 2 

Lågintensiv 

Typ av modell: Sömlös sportbehå med 

brottarrygg. 

Material: Tactel Aquator, ingen procentsats 

angiven. 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 2 

Storlek: 34 - 44 

Pris: 199 kr 

Produktinformation internet: 

- För lågintensiv träning 

- Sömlös 

- Vändbar konstruktion som minskar risken 

för skav 

- TCS Air andas och torkar snabbt 

  

Stadium Modell 3 

Medelintensiv 

Typ av modell: Försedd med lätt vadderade, 

justerbara axelband, justerbar knäppning i 

ryggen samt formpressade kupor som lyfter 

och ger bysten stöd. 

Material: 90% polyester, 10% elastan 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 1 

Knäppning: Justerbar knäppning i ryggen 

Storlek: 75 B - 85 C 

Pris: 349 kr 

Produktinformation internet: 

- För medelintensiv träning 



 

 

- Snabbtorkande funktionsmaterial 

- Ventilerande meshpaneler 

- Formpressade kupor 

- Lätt vadderade och justerbara axelband  

 

Stadium Modell 4 

Medelintensiv 

Material: 75% nylon, 25% spandex 

Tvättråd: Maskintvätt 40°C 

Färgställningar/Mönster: 3 

Knäppning: - 

Storlek: 34 - 42 

Pris: 249 kr 

Produktinformation internet: 

- För medelintensiv träning 

- Formpressade kupor 

- Snabbtorkande funktionsmaterial 

- Brottarrygg med mesh 

 

Produktinformation butik 

Utbudet av sportbehåar på Stadiums webbshop och i fysisk butik är detsamma i antal modeller. 

Det som skiljer försäljningskanalerna åt är att den fysiska butiken erbjuder ytterligare 

färgställningar. Stadium använder exponering i form av en generell guide vilken informerar om 

sportbehåar och deras stöd. Två kategorier finns: Normal Support och Max Support. Dessa två 

kategorier är utmarkerade i form av mindre skyltar placerade vid den sportbehå innehavande den 

angivna supporten. Denna form av kategorisering skiljer sig helt från kategoriseringen på 

webbshopen. 

 

Bilaga 3 – Intervju med Mikael Swarén 

 

Telefonintervju Mikael Swarén, Laboratorieingenjör, Mittuniversitetet. Onsdag 16 april, 2014, kl 

9.50. Swarén har godkänt publiceringen av hans intervju och är informerad om skeendet för 

publicering. 

 

Mikael Swarén är laboratorieingenjör vid Nationellt Vintersportcentrum, Mittuniversitetet i 

Östersund. Tidigare under sin karriär har han arbetat som biomekanisk ingenjör och 

sportingenjör vid samma institution. Han har även arbetat som prestationsanalytiker för Sveriges 

olympiska kommitté (SOK). I uppdrag av det svenska företaget Craft har Mikael Swarén utfört 

en sammanfattande studie av den forskning som bedrivits av en institution i Storbritannien, inom 



 

 

området bröst och dess rörelse. Den brittiska institutionen mottog ett bidrag på drygt 4 miljoner 

kronor, vilket kom från ett uppdragsgivande behåföretag. Då forskningen redan påbörjats, och då 

med tillgång av en stor mängd ekonomiska resurser, ansågs det därför inte vara någon idé för 

Swarén att påbörja egen forskning inom samma område. 

 

 Frågor intervju 

- Vad har du för kunskap inom området? 

- Påverkas prestationsförmågan av sportbehån? 

- Vilka egenskaper är viktiga för en sportbehå förutom stöd? 

- Hur påverkas kvinnors byst under fysisk aktivitet? 

- Kan en sportbehå påverka prestationsförmågan under fysisk aktivitet? 

- Vilka typer av bystskador kan orsakas av fel sportbehå? 

-  Vilka övriga kroppsskador kan orsakas av fel sportbehå? 

- Vilken typ av rörelse är den vanligaste orsaken till skador? 

- Vilka är de viktigaste egenskaperna för en sportbehå? 

  

Intervju i löpande text, Mikael Swarén 

- Jag har genomfört studie för kompressionkläder och blivit inspirerad av min kollega som är 

guru/världsledande inom området 

  

- Studie för Craft för att sammanfatta den forskning som finns inom området för bröst och 

bröstens rörelse. - >Brittiskt instution som fått bidrag på 36-40 miljoner. Därför var det ingen idé 

för mig att forsätta forska med detta. 

  

- I Östersund, för Mittuniversitet, ca 2-3 år sedan, har jag gjort test av olika sportbehåar, 

horisontalt och vertikalt, då vi jämförde ca 7 märken.  Då använde vi 3D- markörer, vilket visade 

att brösten mest rör sig 50%vertikalt, sidled samt ut/in mot bröstkorg 25% vardera. Ny upptäckt! 

Bäst stöd genom att hålla in bysten mot bröstkorgen. 

  

- Vid fysisk aktivitet så kan fel sportbehå försämra löpsemantiken, vilket leder till ett felaktigt 

löpsteg som i sin tur påverkar resten av kroppen. Det är värre för en större byst. Men 



 

 

kupstorleken påverkar och det är lika betydande för en A-kupa att ha en rätt/kvalitativ behå. 

Procentuellt vid mätning är rörelsen lika påfrestande för en stor som en liten byst. Dock är det 

större skillnad i centimeter i rörelse för en större byst. 

  

- Vid studien för Mittuniversitet gjordes en kartläggning av konkurrenter och bäst stöd fås genom 

stöd i två riktningar. Det är viktigt med stöd både i form av kompression samt form. Enbart 

formstöd eller enbart komprimerad är inte bra! De ska kombineras. 

  

- En till intressant grej gällande intensitet. När man går eller springer i runt 10 km/h har brösten 

sin maximala rörelse och slagvolym. Vid exempelvis 15 km/h rör sig brösten ej mer. Därför blir 

det lite orelevant om du kör högintensivt eller inte. Om du springer en mil på en timme är det 

inte orealistiskt, så om du springer samma sträcka på en halvtimme kommer inte brösten röra sig 

dubbelt så snabbt utan dom kommer röra sig exakt lika mycket. Så därför är typ aktivitet mer 

viktig och att sportbehån passar in för formen av aktiviteten. Till exempel sitter bra när du cyklar 

eller bekväm när du yogar och rider.   



 

 

Bilaga 4 – KappAhl produktkommunikation 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga bilder är tagna med egen kamera under besöket i butik för konkurrentanalys och 

observation.  

  

  

 

  



 

 

Bilaga 5 – Loggbok 

Vecka 11 

10 mars Telefonmöte med Mia Nyman KappAhl. Alla närvarar. Mötet öppnade upp för 

kommunikation och bearbetning av idéer påbörjas. 

 

Vecka 12 

17 mars  Möte med KappAhl i Mölndal. Stina och Maja närvarar. Förslag på syfte och 

forskningsfrågor presenteras av oss, KappAhl visar sig vara öppna för alla förslag. 

 

18 mars  Första utkastet på inledning, syfte samt forskningsfrågor lämnas in till Lars G 

Strömberg. Alla närvarar. 

 

20 mars  Presentation av inledning, syfte och forskningsfrågor. Alla närvarade. 

 

Vecka 14 

1 april  Kursintroduktion och korrigering av inledning, syfte och forskningsfrågor. 

Dokument skickas till Lars G Strömberg samt handledare Mats Johansson. Började 

lägga upp en tidsplanering. Alla närvarade. 

 

2 april  Första handledningen med Mats Johansson. Syftet och forskningsfrågor ändras en 

aning, materialval läggs åt sidan då tiden inte räcker till. Skrivit klart tidsplanering 

samt påbörjat slutgiltig planeringsrapport. Sökt litteratur inför enkätfrågor samt 

teori. Emma och Stina närvarade, Maja är hemma sjuk.  

 

4 april  Första utkastet för enkätfrågorna utformas. Skickas till Mats för feedback. Stina 

och Maja närvarade. 

 

Vecka 15  

7 april  Skriver färdigt och skickar in planeringsrapport. Lägger upp strukturen för 

uppsatsen. Letade lämpligt material inom området produktkommunikation. Alla 

närvarade. 



 

 

 

8 april  Påbörjar bakgrund-, metod- och avgränsningskapitel. Sökte ytterligare referenser 

för hur viktigt rätt stöd i en sportbehå påverkar hela kroppen. Alla närvarade. 

 

9 april  Handledning med Mats, feedback på enkät. Även feedback från Lars Strömberg. 

Vissa justeringar har gjorts. Utformat frågor för mailintervju med sjukgymnast. 

Färdigställt digital enkätundersökning. Mailat utkast till KappAhl. Enkäten skickas 

ut på måndag. Börjat sammanfatta referenser för den teoretiska referensramen. 

Delat upp teroriområdena. Alla närvarade.  

 

10 april  Mailat en kontaktperson på Onyx och Friskis & Svettis angående hjälp av utskick 

av vår enkät till deras kunder. Förslag har getts på utskicka av enkäten via 

respektive Facebook sida.  

 

Vecka 16 

14 april  Påbörjat teoridelen och valt ut användbar fakta. Kontaktat Mikael Swarén via mail. 

Redigerat och färdigställt enkäten, skickat ut den på Facebook. Skickat till Anneli, 

bett om ett utskick av enkäten via mail till alla på THS, samt övriga institutioner. 

Mailat enkäten till vår kontaktperson Mia Nyman för att hon sedan skall 

vidarebefordra denna på KappAhls huvudkontor. Alla närvarade. 

 

15 april  Fortsatt med teoridelen. Redan fått in över 230 svar på enkäten, efter att endast 

varit publicerad på internet i mindre än ett dygn. Gjort marknadsanalys på H&M, 

Lindex och Stadiums hemsida över vilka sportbehåar de erbjuder sina kunder. Alla 

närvarade.  

 

16 april  Telefonintervju med Mikael Swarén. Sammanfattat intervjun till en text som ligger  

till grund för en del av vår teori, samt även en informerande text om Swaréns 

bakgrund. Adderade fakta om telefonintervjuer i metoddelen. Alla närvarade.  

 

  



 

 

Vecka 17 

22 april  Handledning med Mats under eftermiddagen. Vi diskuterar vår enkätundersökning 

och beslutar att den ska även göras i en KappAhlbutik för att bredda den ytterligare 

då majoriteten av respondenter är för tillfället 21-25 år. Planering för de kommande 

två veckorna sätts. Denna vecka ska inledningskapitelet vara klart och 

korrekturläsas. Nästa vecka ska enkätundersökningen sammanställas och vara klar 

innan halvtidsrapporten ska laddas upp. Maja och Stina närvarade, Emma är 

hemma sjuk. 

  

23 april  Renskrivning av marknadsanalyserna vi gjort på nätet för respektive företag till en 

sammanhängande text. Besökte butikerna Lindex, Stadium, H&M och KappAhl i 

Knalleland för att undersöka utbudet där. Vi valde att addera KappAhl i 

marknadsundersökning för att få en större insikt i deras utbud i butik och online. 

Alla närvarade.  

 

24 april  Renskrivning av gårdagens marknadsundersökning i butik. Korrläsning av vad vi 

hittills har skrivit. Alla närvarade.  

 

25 april  Stina och Emma utförde enkätundersökning i KappAhls butik i Borås centrum 

under förmiddagen. Maja besökte Stadiums butik för att finna tvättråden till SOC:s 

sportbehåar. Detta var en information som ej gick att finna på hemsidan. 

 

Vecka 18  

28 april  Nedstängning av enkäten, då den nu har funnits tillgänglig på Internet i två veckor. 

Påbörjade analysering av enkäten av de frågor där respondenterna lämnat ett eget 

svarsalternativ och sedan kategoriserat in dessa. Lägger upp en mer specifik 

planering över vad vi skall addera till halvtidsrapporten till fredagens inlämning. 

Alla närvarade.  

 

30 april  Sammanställt svaren från den digitala enkätundersökningen till en text och skapat  

tillhörande diagram. Skapat ett Word dokument och infogat all text samt ordnat 



 

 

med all layout. Under diskussionskapitlet har vi infogat punkter som vi senare skall 

diskutera. Stina och Emma närvarade.  

 

1 maj  Redigerade layouten i marknadsundersökningen för att få den mycket tydligare och 

inte lika rörig. Såg över att referenslistan var utformad på korrekt sätt. Emma och  

Stina närvarade.  

 

2 maj  Stina korrekturläste det sista av uppsatsen och skickade sedan denna till  

opponenterna, samt laddade upp denna på Ping Pong.  

 

Vecka 19 

5 maj  Maja och Emma läste på varsitt håll igenom den uppsatsen vi blivit tilldelade att  

opponera på för att underlätta arbetet med opponering. Var och en antecknade vad 

de ansåg om uppsatsen och justeringarna som ansågs behövas göra.  

 

6 maj  Genomgång av våra åsikter och tankar om uppsatsen vi skall opponera på.  

Studerade uppsatsen mer ingående tillsammans och sammanställde våra åsikter 

inför morgondagens opponering. Skapade vår egen halvtidspresentation. Alla 

närvarade. 

 

7 maj  Halvtidspresentation och opponering, alla närvarade. 

 

8 maj  Frukostmöte där vi diskuterade gårdagens opponering och de justeringar vi  

behöver göra i uppsatsens, samt nya tankar och idéer. Klockan 13:00 hade vi möte 

på KappAhl där vi gick igenom arbetet såhär långt, samt planerna härnäst. Mycket 

positivt och givande möte. Efter mötet utvärderade vi vårt möte med KappAhl, 

samt strukturerade upp exakt vad vi skall ändra och vad vi har kvar att göra de 

kommande veckorna innan uppsatsen skall lämnas in. Alla närvarade.  

 

9 maj  Handledning med Mats. Genomgång av hans åsikter om det material vi hittills  

har givit honom, våra tankar och ändringar vi kommer att göra. Samt vad vi skall 



 

 

arbetamed de kommande veckorna. Diskuterade mycket hur vi tänker vid 

utformandet av vår produktinformation till sportbehåarna. Vi diskuterade även 

frågor vi hade kring formalia, tempusform i uppsatsen, den utförda 

enkätundersökningen i butik, med mera. Efter mötet fortsatte vi med arbetet av 

uppsatsen. Vi utformade en checklista över de saker vi har kvar att göra. Dessa 

uppgifter har vi delat upp sinsemellan. Alla närvarade.  

 

Vecka 20 

12 maj  Fortsatte med bearbetandet utav checklistan. Alla närvarade.  

 

13 maj  Idag fokuserades det på produktinformationsfakta till teoridelen som Stina på  

började under gårdagen. Tillsammans skrev vi om den kategorisering av 

sportbehåarna som vi kommit fram till genom vår teoretiska bakgrund och 

enkätintervjuer. Påbörjade skissandet av sportbehåarnas passform. Alla närvarade. 

 

14 maj  Påbörjade utformandet av produktinformationen av sportbehåarna som skall vara  

skyltning i butik och en guide för kunden att hitta rätt. Vi studerade KappAhls 

nuvarande grafiska profil och hämtade lite inspiration från vissa delar utav den. 

Vårt fokus var dock mycket på vad vi anser saknas och vad som skulle förhöja 

detta butiksmaterial. Alla närvarade.  

 

15 maj  Färdigställde produktinformationen. Alla närvarade.  

 

16 maj Redigering av uppsatsen och dess layout, samt addering av text. Skickade till  

Mats. Till på måndag har alla i uppgift med att korrekturläsa uppsatsen. Maja och 

Stina närvarade.  

 

Vecka 21 

19 maj  Påbörjade redigering och omstrukturering av uppsatsens text utifrån de  

kommentarer vi hade. Produktskisserna av sportbehåarna gjordes. Alla närvarade.  

 



 

 

20 maj  Färdigställde redigeringen, infogade vårt grafiska material till  

produktkommunikationsdelen. Påbörjade diskussionen. Alla närvarade.  

 

21 maj  Startade med att korrekturläsa det vi skrev i rapporten under gårdagen.  

Handledning med Mats där vi diskuterade vilka ändringar vi gjort sedan i fredags, 

genomgång av hans kommentarer samt diskuterade vi vissa delar vi hade 

funderingar kring. Efter handledningen började vi beta av de punkterna vilka 

behövde utvecklas eller adderas i uppsatsen utifrån diskussionen på handledning. 

Alla närvarade.  

 

22 maj Gör sista korrigeringarna och skickar uppsatsen till Mats för granskning. 

 

Vecka 22 

27 maj Inlämning för opponering och slutpresentation. 

 

Vecka 23 

4 juni Slutpresentation.  

 

Vecka 24 

9 juni Möte tillsammans med Mia Nyman på KappAhl. Alla närvarade.  

 

Vecka 25 

16 juni Slutpresentation på KappAhl tillsammans med inköpare, mönsterkonstruktör, 

designer, kollektionschef samt grafiskt ansvarig på marknadsavdelningen. 

 

 

 

 


