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Fel bh kan göra dig sjuk 
Flera, av varandra oberoende, medicinska studier och läkare konstaterar nu att fel bh-storlek kan 
äventyra hälsan. Förutom att en bh i fel storlek inte är bekväm, eller stödjer bysten på rätt sätt, kan den 
till och med göra kvinnan sjuk.  Dr Hans-Ulrich Krüger, från Bavaria Clinic i Freyung, säger till exempel 
att rygg- och nackproblem är vanligt förekommande hos kvinnor med fel bh-storlek. The British 
Chiropratic Association (BCA) konstaterar också att en bh som sitter fel kan leda till ett antal problem, till 
exempel andningssvårigheter, ryggont, bröstsmärtor och dålig hållning. Problemen är, naturligt nog, 
störst för storbystade kvinnor.  
 
Vanliga missuppfattningar  
Kvinnor med liten byst tror inte alltid att de behöver bära bh, men när de utövar sport är det viktigt även 
för dessa kvinnor att ha en välsittande bh. Annars kan ligament och bröstvävnad förstöras, menar  
Dr Hans-Ulrich. En annan vanlig missuppfattning är att man ska ha stor storlek på bandet under bysten 
om man har stora bröst. Bröstens vikt bärs upp inte bara av kupan, utan även bandet under bysten. 
Därför måste även bandet ha rätt storlek.    
 
Hälsorisker med felsittande bh 
Det är framför allt rygg och nacke som kan drabbas om man bär fel bh, men även spänningar i skuldror 
och armar kan uppstå. Det kan också bli problem i hudområdet under bysten, eftersom ligament och 
muskler riskerar att sträckas ut. I USA undersöker man just nu sambandet mellan för hårt sittande bh 
och bröstcancer. Det finns i nuläget inga klara bevis som stödjer detta, men sambanden har heller inte 
uteslutits.  
 
Hur ser en välsittande, hälsosam bh ut? 
Enligt Dr Hans-Ulrich ska axelbanden vara breda och stoppade, naturligtvis beroende på bh-storlek. 
Bandet under bysten ska vara anatomiskt utformat och anpassa sig efter kroppen. Sedan måste bh:n 
vara i rätt storlek, såväl i omfång som i kupa. Materialet ska vara snällt mot huden och inte innehålla 
några farliga ämnen. Dr Hans-Ulrich menar att det är en fördel att vända sig till underklädesbutiker som 
har lång erfarenhet av specialstorlekar och medicinska bh. De vet vad det handlar om. Och när en bh 
inte passar längre eller börjar bli sliten, ska man kasta den och köpa en ny. Det är ett enkelt sätt att 
skydda sig mot hälsoproblem, avslutar han.   
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